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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens 
arealdel 2023–2035 for Sandefjord kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 26. september 2022. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster gjøres utilgjengelig av arealbruk som utelukker 
framtidig utnyttelse. 
 
Om planen 
Sandefjord kommune sender forslag til kommuneplanens arealdel 2023-2035 på 
høring. Hovedmålsettingen med arealdelsrulleringen er å tilrettelegge for bærekraftig 
samfunnsutvikling som gjør Sandefjord til en attraktiv og klimavennlig kommune.  
Hovedregelen er at kommuneplanen kan overstyre eldre arealplaner ved motstrid. 
Kommunen har i tillegg to kommunedelplaner, hvorav den for ny InterCity jernbane 
planlegges videreført. Kommunedelplan for ny Kodalvei fra Fokserød foreslås overstyrt 
av ny arealdel. 
 
Uttalelse fra DMF 
DMF ga uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram for arealdelen 
den 31.08.2021. Her pekte vi på viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet og 
viste til hvor kommunen kunne innhente informasjon om sine masseuttak og 
mineralforekomster. I tillegg ga vi råd til hva plankart, bestemmelser og 
konsekvensutredning burde inneholde. Av planbeskrivelsen går det frem at kommunen 
har fokusert på bærekraftig bolig- og byutvikling ved denne rulleringen. I det fastsatte 
planprogrammet står det at råstoffutvinning ikke antas å bli et tema i planarbeidet. 
 
Tilgang til byggeråstoff 
Kommunen vurderer under planbeskrivelsens punkt 3.5 at med nytt steinuttak på 
Fokserødskogen, så vil behovet for byggeråstoff (pukk) være dekket i planperioden. 
Dette viser at det er gjort en vurdering rundt kommunens ressurstilgang, som er i tråd 
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med DMF sine levetidskart1 for byggeråstoff. Kartet viser at Sandefjord har tilgang på 
egenprodusert knust fjell/pukk i over 50 år. For tilgangen til løsmasser er levetiden 
estimert til mellom 20 og 50 år, basert på tall rapportert inn fra masseuttak i drift. I 
tillegg kommer eventuelle overskuddsmasser fra utbyggingstiltak.  
 
Arealformål for uttak 
I DMF sitt uttaksregister2 er det registrert fem uttak i drift. Tre av de konsesjonsgitte 
uttakene er vist til råstoffutvinning i plankartet og legger til rette for videre drift. 
Uttaket Fokserød - Aasmund Berg er vist til kombinert formål bebyggelse og anlegg. 
Uttaket Trollsvannet er vist til LNF-formål. Arealer der det skal legges til rette for 
videre drift av uttak i planperioden, bør avsettes til råstoffutvinning i plankartet. 
 
Krav om reguleringsplan 
I punkt 1.1 i forslag til bestemmelsene har kommunen videreført krav om 
reguleringsplan før gjennomføring av tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6 i 
områder avsatt til arealformål bebyggelse og anlegg. Vi legger til grunn at uttak av 
masser inngår i dette, gjennom henvisning til plan og bygningsloven §20-1, bokstav k) 
vesentlig terrenginngrep eller a) anlegg.  
 
Konsekvensutredning  
I konsekvensutredningen er det under tema naturressurser vurdert om innspillene 
berører registrerte mineralforekomster. DMF har gått gjennom 
konsekvensvurderingene og har kun en kommentar til innspill N01, Haugan (gbnr. 
213/2). Innspillet innebærer endring fra formål LNF til næringsbebyggelse. Kommunen 
har vurdert at det er ikke registrert mineralforekomster. Vi vil imidlertid bemerke at 
innspillsområdet kommer i berøring med sand- og grusforekomsten Solvang3 som NGU 
har vurdert til å være av lokal betydning som byggeråstoff. Forekomsten er 
hovedsakelig nedbygd og utilgjengelig for utnyttelse. Det bør framgå av 
konsekvensvurderingen om, og eventuelt hvilken virkning, endring av arealformål får 
for tilgangen til ressursene i forekomsten. 
 
Fokserød pukkverk 
Bestemmelsene i punkt 2.5 for arealformål råstoffutvinning er videreført fra gjeldende 
kommuneplanbestemmelser. Siste setning sier at «Fremtidig Fokserød pukkverk kan i 
tillegg, uten endring i reguleringsplanen, benyttes til deponi for rene masser». 
Arealformålet for Fokserød pukkverk er ved denne rulleringa vist til «nåværende» 
råstoffutvinning, ikke «fremtidig», kommunen bør derfor endre formuleringen i 
bestemmelsen for å være i tråd med aktiviteten i området. Det er også viktig at 
drivverdige masser er tatt ut før det tillates deponering slik at ikke mineralressursene 
gjøres utilgjengelige. Dette bør presiseres i bestemmelsene, for eksempel som en 
rekkefølgebestemmelse, at drivverdige masser i forekomsten skal være tatt ut før det 
kan tillates deponering.  
 
Pukkforekomst og uttak- Fokserød - Aasmund Berg 
Uttaket Fokserød - Aasmund Berg fikk tildelt driftskonsesjon etter mineralloven i 2018.  

                                                           
 
1 Levetidskart for byggeråstoff i kommunene: 
https://dirmin.no/tema/ressursforvaltning/levetidskart-byggerastoff-i-kommunene  
2 DMF sitt kartinnsyn: https://minit.dirmin.no/kart/  
3 Solvang: https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=97954  

https://dirmin.no/tema/ressursforvaltning/levetidskart-byggerastoff-i-kommunene
https://minit.dirmin.no/kart/
https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=97954
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Konsesjonsområdet er vist som bestemmelsesområde #9 (Fokserød/Kullerød) innenfor 
kombinert formål bebyggelse og anlegg. Innenfor området er det også en 
pukkforekomst4 som NGU har vurdert til å være av regional betydning. Bestemmelsene 
i punkt 2.7.1 tillater gjennom bokstav c; lager, industri, håndverksvirksomhet og kontor 
og bokstav d; virksomhet for trenings- og fritidsaktiviteter. DMF vurderer at foreslått 
arealbruk ikke gjør viktige mineralressurser utilgjengelig ettersom uttaket er avsluttet 
og tilgjengelige ressurser anses som tatt ut. 
 
Apatittforekomst i Kodal 
Apatittforekomsten Kodal5 er vurdert av NGU til å være av internasjonal betydning. I 
plankartet er forekomsten synliggjort med hensynssone H590 i tråd med våre 
anbefalinger. I bestemmelsene er det imidlertid vist til området under punkt 5.1 
«Sikring støy og faresoner» med henvisning til pbl. § 11-1 bokstav a., og under 
punkt 5.1.3 «Sikringssoner» i bokstav b. «Sikrings av steinressurser Kodal (H190_5)» 
som sier at «Forekomsten er avsatt som hensynssone for å sikre mulig framtidig 
uttak». 
 
DMF mener det henvises til feil bokstav (bokstav a) i pbl § 11-8 og at riktig 
hensynssone er H590 (bokstav c) slik det er vist i plankartet. DMF anbefaler derfor at 
bestemmelsen i punkt 5.1.3. bokstav b. flyttes inn under punkt 5.2 «Sone med særlige 
hensyn (pbl.§ 11-8 bokstav c)», under nytt punkt  med overskrift «Sone med særlige 
hensyn til mineralressurser (H590)», og at ordlyden endres til følgende: 
«Hensynsonene H590 omfatter områder med mineralressurser som kan være aktuelle 
for framtidig utvinning. Innenfor hensynssonene tillates ikke tiltak som vanskeliggjør 
framtidig utvinning av ressursene». 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Arita Eline Stene 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Arita Eline Stene 

 
 

                                                           
 
4 Fokserød: 
https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusPukkDeponiOmr.php?objid=97840  
5 Kodal: https://geo.ngu.no/api/faktaark/mineralressurser/visImiNasOreOmr.php?objid=85 
38&p_spraak=N  

http://www.dirmin.no/
https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusPukkDeponiOmr.php?objid=97840
https://geo.ngu.no/api/faktaark/mineralressurser/visImiNasOreOmr.php?objid=8538&p_spraak=N
https://geo.ngu.no/api/faktaark/mineralressurser/visImiNasOreOmr.php?objid=8538&p_spraak=N


 

 

 

4 

 

Mottakere: 

Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Kopi til:  

Statsforvalteren i Vestfold og 

Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

 
 


