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Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - reguleringsplan for 
forskningsfjøs og dyrevelferd, gbnr. 114/1 m.fl. i Eigersund 
kommune  

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 14. desember 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 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forskningsaktivitet innen 
dyrevelferd, kvalitet og bærekraft. Planendringen legger opp til tilbakeføring til LNF fra 
råstoffutvinning i kommuneplan og steinbrudd/fylling i reguleringsplanen. Regulert 
steinbrudd vil ikke være realiserbart nå, på grunn av at det allerede er etablert et 
forskningsfjøs som inngår i et aktivt jordbruksområde der fjellsprenging, støy og støv 
vil være ødeleggende for driften av jordbruksområder og forskningsaktivitet.  
 
Planendringen utløser ikke krav om konsekvensutredning.   
 
Uttalelse fra DMF 
I gjeldende kommuneplan for Eigersund kommune 2018-2030 er deler av planområdet 
regulert til råstoffutvinning, og deler til LNFR. I gjeldende reguleringsplan «Steinbrudd 
og fyllingsområde på gbnr. 114/1 mfl. Lomeland» (planid 20100002) for området 
fremgår det at det er planlagt en uttaksperiode på som er estimert til 10 år, og at når 
denne er ferdig vil området bli tilbakeført til jordbruksområde som vil styrke 
driftsgrunnlaget for gården. 
 
I detaljreguleringen som nå er varslet fremgår det ikke om ressursene som skulle tas ut 
i tiårsperioden er tatt ut. DMF mener det bør redegjøres for om disse ressursene er 
ferdig tatt ut og i tråd med intensjonen i gjeldene plan før området båndlegges 
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ytterligere av annen bruk. Det fremstår også som uklart hvorfor det er blitt gitt 
tillatelse til å sette opp forskningsfjøs som hindrer utnyttelse av ressursene i området 
når det er regulert til råstoffutvinning. En redegjørelse for uttaket og utnyttelsen av 
ressursen bør derfor fremgå av plandokumentene. 
 
 
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 Gabriella Fure Briceno 
seksjonsleder rådgiver 
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