
Ny minerallov! 



forenkling: begrepsbruk og én minerallov

• Bergverksloven fra 1972 
• Lov om erverv av kalkforekomster fra 1914
• Lov om erverv av kvartsforekomster fra 1949
• Industrikonsesjonsloven fra 1917
• Lov om avståing av grunn til mineralutvinning fra 1952
• Ikke lovregulerte områder – uttak av grunneiers mineraler

• I tillegg bedre samordning med andre lover – pbl. og SAK

• Mutbare mineraler statens mineraler
• Ikke-mutbare mineraler grunneiers mineraler

én mineral-
lov



Mineralkategoriene

Grunneiers mineraler:
• Industrimineraler
• Naturstein
• Byggeråstoffer

Statens mineraler:
• Malmer (metaller)
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leteretten

• leteretten utvides til alle mineraler – kvantitativ utvidelse

• leterettens omfang inn snevres – kvalitativ innsnevring

• varslingsplikt  - leter skal varsle muntlig



undersøkelsesrett

GRUNNEIERS MINERALER:

• grunneieres kontroll over eiendomsretten videreføres – avtalefrihet

• kobling til utvinningsrett

STATENS MINERALER:

• tillatelse fra BV/DFM – bruttoprinsippet

• særskilt tillatelse i Finnmark – vektlegging av samiske interesser



prøveuttak

Grunneiers og statens mineraler:

• reglene om reglene om prøveuttak videreføres 

• krever tillatelse fra BV /DFM

• i Finnmark: høring- og vektlegging av samiske interesser



utvinningsrett
GRUNNEIERS MINERALER

• viderefører grunneieres kontroll over eiendomsretten –
avtalefrihet

• undersøkers rett til utvinning styrkes ved at det skal legges 
vekt på lete og undersøkelseskostnader

STATENS MINERALER

• tillatelse fra BV/DFM – bruttoprinsippet

• særskilt tillatelse i Finnmark – vektlegging av samiske 
interesser



driftskonsesjon

• vurdering av aktørens bergfaglige kompetanse

• vurderingen skal knyttes til den konkrete forekomsten og 
innebærer ingen generell godkjennelse

• lovens krav til bergfaglig forsvarlig drift vil derfor variere

• bryte ut forekomsten en slik at mest mulig av forekomsten 
utnyttes

• tilstrekkelige ressurser til å drive bergfaglig, prosjektets 
økonomi 

• alle mineraluttak på 10 000 m3 eller mer krever 



sikring og opprydding

• en målsetning med den nye loven er at det etter endt drift ikke 
skal bli stående igjen åpne sår i landskapet

• tiltakshaver har ansvaret for at nødvendige sikrings- og 
opprydningsarbeider blir utført

• sikring og opprydning i størst mulig grad utføres fortløpende, 
slik at behovet i forbindelse med avslutningen av driften blir 
minst mulig

• finansiell garantiordning som står seg i konkurs



tilsyn

• generell hjemmel til å føre tilsyn med at undersøkelser og drift 
foregår på en bergmessig forsvarlig måte

• tilsynsbestemmelsen gjelder likt for begge mineralkategoriene

• utgangspunkt for tilsynet vil være lovens krav til bergmessig 
drift

• samt overholdelse av lovens krav, vilkår, godkjent driftsplan 
og pålegg

• Grunnloven § 97



gebyrer og avgifter

• gebyr ved behandling av søknader om undersøkelses- og 
utvinningsrett samt driftskonsesjon 

• gebyr ved tilsyn

• årsavgift til staten for undersøkelsesrett og utvinningsrett til 
statens mineraler

• årsavgift til grunneier for drift på statens mineraler

• avgiften ved drift på grunneiermineral (tonnøre)  reguleres 
privatrettslig 



sanksjoner

• påleggshjemmel

• umiddelbar iverksetting  

• midlertidig stans

• endring og tilbakekall av tillatelse

• tvangsmulkt

• overtredelsesgebyr



samiske interesser

• videreføre reglene som ble vedtatt i bergverksloven (bvl.) samtidig med 
Finnmarksloven i ny minerallov

• leteretten og varslingreglene

• undersøkelses- og utvinningstillatelser:    Høringsregler med lovbestemt 
krav om vesentlig vektlegging av samiske interesser og løftingsregler til 
dep. nivå med klagerett til Kongen i Statsråd (oppsettende virkning)

Justering: utilsiktet virkning av vektleggingsregelen

• forskriftshjemmel for urfolksvederlag  - bvl § 42

• områder med samiske interesser utenfor Finnmark

• informasjonsarbeid m.m. 



konsultasjoner

• konsultasjonene med Sametinget har pågått i 1 ½ år og ble 
avsluttet i høst

• det ble underveis enighet på flere punkter, men det ble ikke 
enighet om lovforslaget som sådan:

• ikke ble enighet om urfolksvederlaget

• ikke enighet om innføring av saksbehandlings- og vektleggingsregler 
i områdene utenfor Finnmark etter SRU II er ferdigbehandlet

• konsultasjonene med NRL ble også avsluttet i høst



videre prosess

• lang historikk – NOU 1996 – ot.prp. 1999 trukket – høring 
2003

• konsultasjonene er avsluttet

• høringsrundene er avsluttet

• helt i sluttfasen med proposisjonsarbeidet  

• fremmes for Stortinget i vårsesjonen

• ikrafttredelse neste år



Anleggs-
maskin
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