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Evaluering av lov om erverv og utvinning av mineralressurser 
(mineralloven) - høring 

 

Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) ble evaluert i 2018 og 

evalueringen viste at det er behov for å vurdere endringer i loven på flere områder. 

Departementet har valgt en todelt oppfølging av endringsforslagene. 

 

Enkelte av de større og mer prinsipielle spørsmålene skal utredes videre av et NOU-utvalg. 

Dette inkluderer spørsmål knyttet til samiske interesser. Årsaken er at dette er kompliserte 

og sammensatte spørsmål som vil trenge en grundig utredning, også vurderinger knyttet til 

folkeretten. Disse problemstillingene er også underlagt konsultasjonsplikten.  

Utvalget skal etter planen levere sin innstilling i form av en Norsk offentlig utredning innen 1. 

desember 2021. 

 

Målet med lovarbeidet og endringene som er foreslått i det vedlagte høringsnotatet er 

forenklinger for næringen, DMF og andre offentlige instanser som forholder seg til dette 

regelverket. Forslagene i høringsnotatet følger opp innspill fra evalueringen og Direktoratet 

for mineralforvaltning. Høringsnotatet inneholder bla. forslag om  

et generelt krav til nødvendige kvalifikasjoner for all mineralvirksomhet, en adgang til 

overdragelse av konsesjoner innenfor visse rammer og at tiltakshavers varslingsfrist utvides 

til tre måneder før arbeider igangsettes. Det er også et forslag om å innføre et rekkefølgekrav 

i bestemmelsen om driftskonsesjon. For øvrig foreslås det språklige forenklinger og 

presiseringer. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet ber om innspill til høringsnotatet innen 23. september 

2020. 
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