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Høring – forslag til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen 

 

Det vises til Olje- og energidepartementets brev av 9. mai 2017 med saksnummer 

17/1008.  

 

Utenriksdepartementet har følgende merknad til høring av forslag til lov om 

mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen: 

 

Av lovutkastets § 2-3 første ledd fremgår det at tillatelse til mineralvirksomhet bare kan 

gis i områder som er åpnet. Etter utkastets tredje ledd kan imidlertid Kongen i statsråd 

gjøre unntak fra dette. 

 

Muligheten for unntak etter tredje ledd bør etter departementets syn bare benyttes i 

enkelttilfeller. Det kan eksempelvis være tale om å tillate uttak av begrensede mengder 

mineraler i et område hvor det for øvrig ikke er ønskelig eller hensiktsmessig å åpne 

for mineralvirksomhet. Den klare hovedregelen, både for undersøkelse og utvinning, 

bør være at et område må være åpnet før det kan gis tillatelse til mineralvirksomhet. 

 

I lovutkastets § 4-1 tredje ledd står det at Kongen skal utlyse området som det kan 

søkes utvinningstillatelse for før tildeling av tillatelser finner sted. Etter fjerde ledd kan 

Kongen i særlige tilfeller tildele utvinningstillatelse uten utlysning. 

 

Utenriksdepartementet anser at unntaksmuligheten i § 4-1 fjerde ledd bør begrenses til 

særlige tilfeller som ikke kommer i konflikt med hensynet til samfunnsmessig 

forsvarlig utvinning og konkurranse om utvinning av ressursene. 



Side 2 
 

 

Slik merknaden til § 4-1 fjerde ledd er utformet, åpner den for unntak fra utlysning «i 

startfasen». Dersom unntaket praktiseres på denne måten, risikerer man å ikke få testet 

interessen blant næringsaktører i inn- og utland. Utenriksdepartementet foreslår derfor 

at denne setningen fjernes fra merknadene til bestemmelsen. Departementet mener 

også man bør være tilbakeholden med å gjøre unntak fra hovedbestemmelsen der «hvor 

det er kjent aktørbilde». Erfaringen fra petroleumsvirksomheten tilsier at «kjent 

aktørbilde» ikke er en fast størrelse, og at nye aktører kommer til. En ser ikke bort fra at 

dette kan være annerledes for skjellsandforekomster innenfor avgrensede regionale 

områder. For forekomster på større havdyp, bør det derimot ikke utelukkes at nye 

selskap vil vise interesse. Også henvisningen til «kjent aktørbilde» bør derfor utgå i 

merknaden til § 4-1 fjerde ledd. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Øyvind Hernes 

Fung. avdelingsdirektør 

 

Elisabeth Kristvik 

rådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert for hånd 

 

  

 

  

 

 


