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Høring - forslag til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen   

Viser til brev av 9. mai 2017 angående høring på forslag til lov om mineralvirksomhet på 

kontinentalsokkelen. 

 

I møte 28.08.2017 fattet fylkesrådet i Nordland følgende vedtak i sak 261/2017: 

 

1. Nordland fylkeskommune er enig i behovet for lovforslaget, og de vurderinger og forslag som 

ligger til grunn for dette.  

 

2. Forslaget tar i hovedsak bruk av de samme prinsippene som ligger til grunn for utnyttelse av 

petroleumsressursene på sokkelen, der man ivaretar en miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig 

ressursforvaltning og der man ønsker størst mulig regionale ringvirkninger. Nordland 

fylkeskommune mener at det må legges til rette for at lokale og regionale kompetanse- og 

industrielle miljøer får del av den verdiskapingen som utnyttelse av mineralressursene på norsk 

sokkel gir, på samme måte som man gjør det i forbindelse med undersøkelser og utnyttelse av 

petroleumsressursene. Selv om dette ikke inngår i dette lovforslaget bør den kommende 

forskriften til loven konkretisere dette.  

 

3. Undersøkelser og utnyttelse av naturressurser langs landets lange kystlinje kan ofte føre til 

interessemotsetninger. Det er viktig at andre næringer enn de som har interesse for uttak av 

mineraler på sokkelen trekkes inn i prosessen når arbeidet med nytt lovverk for 

mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen skal videreføres. Nordland fylkeskommune ønsker 

også å få mulighet til å bli med i utforming av forskriften.  

 

4. Alle tillatelser til uttak av mineraler, metaller, sand, grus og pukk gis i dag av statlige 

myndigheter eller direktorat som har fått delegert denne myndigheten. For undersjøiske 

forekomster av skjellsand, sand og grus er imidlertid myndighet til å gi tillatelse til undersøkelse 

og uttak delegert til fylkeskommunene. Selv om det ikke er mange slike konsesjoner som 

omsøkes i Nordland i løpet av en 5 årsperiode så er det et merarbeid for fylkeskommunen som 

lettere vil kunne ivaretas av den myndighet som jobber med dette til daglig. Å skulle ivareta en 

kompetanse som «brukes» så sjelden er dårlig bruk av ressurser. Dersom myndigheten for å gi 

tillatelse til undersøkelser og uttak av skjellsand i regi av fylkeskommunen skal videreføres 

burde den også omfatte tilsvarende ressurser på land, f.eks sand, grus og pukk. 

 

Mer informasjon om behandling av denne saken finner man på fylkeskommunens hjemmeside eller 

ved å klikke på denne linken. 

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nordland_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2017047766&dokid=876561&versjon=15&variant=A&
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Med vennlig hilsen 

 

 

Ola Torstensen 

fylkesgeolog 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO 
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