
 
 

 
 
   

Samferdselsdepartementet 
Postboks 8010 dep 
0030 OSLO 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  23.06.2020 
Vår ref:  20/01865-2 
Deres ref:  20/722 

 

Uttalelse til nasjonal transportplan 2022-2033 - Informasjon om 
høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 27. april 2020. 
 
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 plan- og utbyggingssaker.  
 
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 
Samferdselsdepartementet har gitt deloppdrag til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, 
Kystverket, Nye Veier AS og Vegdirektoratet på tema som er viktige for neste nasjonal 
transportplan. Departementet har framlagt transportvirksomhetenes svar på 
oppdragene til høring. Det er til sammen gitt ni oppdrag, der enkelte av oppdragene 
har tilleggsoppdrag. Hensikten med planen er å identifisere utfordringer og prioritere 
løsninger som gir mest mulig effektiv ressursbruk, basert på kostnadsbesparende 
løsninger, ny teknologi og digitalisering og videreutvikling av infrastruktur og 
transportløsninger.   
 
Uttalelse fra DMF 
DMF vurderer at det på dette nivået ikke foreligger et materiale som gir grunnlag for 
vurderinger med utgangspunkt i vår forvaltningsmyndighet. DMF har derfor ikke 
innspill eller merknader til deloppdragene eller svar fra transportvirksomhetene til 
nasjonal transportplan 2022-2033.  
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