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Uttalelse uten merknad til 2. gangs høring og offentlig ettersyn av 
kommuneplanens arealdel for Våler kommune i Viken 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 10. september 2021. 
 
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 båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om saken 
Våler kommune har vedtatt å sende kommuneplanens arealdel ut på ny høring og 
offentlig ettersyn. Rulleringen av arealdelen har pågått over lang tid. Det ble varslet 
oppstart i 2018 og et planutkast ble sendt på offentlig ettersyn i 2019. Etter at 
planforslaget fikk en omfattende mengde innsigelser og faglige råd, vedtok 
kommunestyret i mai 2020 å utforme et nytt planforslag, med utgangspunkt i det 
fastsatte planprogrammet fra april 2019.  
 
Uttalelse uten merknad fra DMF 
DMF ga uttalelse til oppstart og høring av planprogram 4. januar 2019, og uttalelse 
uten merknad til offentlig ettersyn 27. juni 2019. Det er ikke foreslått å avsette nye 
arealer og det har ikke kommet til nye tema eller momenter i kommuneplanen som 
berører våre interesser. DMF har dermed ikke merknader til 2. gangs høring av 
kommuneplanens arealdel for Våler kommune i Viken. 
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Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Henning Sigstad 
seksjonsleder rådgiver 
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