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FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT TIL MINERALLOVEN OG FORSLAG TIL 

NY FORSKRIFT OM KART OVER UNDERJORDS- OG DAGBRUDDSANLEGG 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) viser til Nærings- og handelsdepartementet (NHD) sitt brev av 

13.08.10 om denne saken. NGU har disse kommentarene til forslagene. 

Kap 2 Spørsmål om utfyllende saksbehandlingsregler for saker om utvinningsrett til statens mineraler 

NGU har ingen merknader til departementets konklusjon. 

Kap 3 Krav til innhold i søknader om driftskonsesjon 

NGU har ingen merknader til ny § 1-8 "Søknad om driftskonsesjon" i forskriften til mineralloven. 

Kap 4 Plikt til rapportering ved avslutning av drift på mineralske ressurser 

Her heter det i høringsnotatet: "Drift på grunneiers mineraler varierer fra små grusuttak til store uttak av 

industrimineraler. Det er ikke behov for å pålegge drivere av mindre uttak av almminnelige byggeråstoffer å 

sende inn full sluttrapport i forbindelse med nedleggelse av driften. På denne bakgrunn foreslås det at 

Direktoratet for mineralforvaltning gis hjemmel til å pålegge tiltakshavere som har drevetuttak av 

grunneiers mineraler å sende inn sluttrapport og måledata. Etter forslaget kan direktoratet bare gi slikt 

pålegg dersom mineraliseringen er av vesentlig geologisk interesse."   

---------------- 

"For å sikre det geologiske prøvematerialet foreslås det også regler om avleveringsplikt for kjerneprøver ved 

nedleggelse av drift på mineralske ressurser. Kjerneprøvene skal avleveres til NGU sitt borkjernelager på 

Løkken." 

---------------- 

"Kunnskap om statens og grunneiers mineraler har forretningsmessig betydning for rettighetshavere til 

ressursene. Kunnskap om grunneiers mineraler kan også ha forretningsmessig betydning for grunneiere. For 

sluttrapporter, måledata og prøvemateriale om statens mineraler foreslår departementet at dette blir 

offentlig når utvinningsretten som dannet grunnlaget for sluttrapporten, måledataene og prøvematerialet 

faller bort. Dette henger sammen med at retten til mineralene faller tilbake til staten når utvinningsretten 

opphører. 

Informasjon i sluttrapporter, måledata og prøvemateriale av grunneiers mineraler er underlagt grunneiers 

eller rettighetshavers eiendomsrett. Departementet foreslår at dette materialet ikke skal kunne gjøres 

offentlig tilgjengelig uten etter samtykke fra den som eier retten til materialet. Eieren av prøvematerialet vil 

ha tilgang til kjerneprøvene. Kjerneprøvene som er tatt ut i forbindelse med drift på grunneiers mineraler vil 

være tilgjengelig for forskning. Offentliggjøring av forskning som identifiserer konkrete områder eller 

mineraliseringer vil imidlertid bare kunne skje etter samtykke fra grunneieren eller annen rettighetshaver." 
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NGU slutter seg til departementets argumentasjon og har ingen merknader til ny § 1-10 "Rapportering ved 

nedleggelse av drift på mineralske råstoffer" i forskriften til mineralloven. 

Vi vil likevel ta opp en tilgrensende problemstilling. Den gjelder undersøkelser inkl. kjerneboringer av 

grunneiers mineraler, hvor det konkluderes med at drift på forekomsten, i et hvert fall foreløpig, ikke er 

regningssvarende. I flere tilfeller kan det her være viktigere å ta vare på undersøkelsesresultatene inkl. 

borekjerner, enn fra forekomster hvor driften avsluttes. 

NGU antar at DMF ut fra lovverket kanskje ikke har hjemmel for å gjøre enkeltvedtak for innhenting av slikt 

materiale. Framgangsmåten bør derfor være at DMF, eventuelt i samarbeid med NGU, skaffer seg oversikt 

over de mest interessante undersøkelsene av denne typen, for å sikre frivillige ordninger slik at det mest 

aktuelle materialet blir tatt godt nok vare på, enten hos eierne eller hos DMF/NGU. Erfaringene vil så vise 

om dette er tilstrekkelig, eller det må hjemles ordninger i lov og forskrift.  

Kap 5 Forslag til endringer i reglene om bergteknisk ansvarlig 

NGU er enig i de forenklinger som gjøres her. 

Kap 6 Forslag til ny forskrift om kart over underjords- og dagbruddsanlegg 

NGU har ingen merknader verken til forslaget til ny forskrift eller tilleggsforslaget. 

Kap 7 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Selv om det ikke direkte har med utformingen av forskriftsteksten, vil NGU nevne at borekjernelageret på 

Løkken på ca 1000 m2, og som inneholder vel 600.000 meter borekjerner, er fullt. NGU har tatt opp saken 

med NHD og Statsbygg, og det er lagt opp til en utvidelse av lokalene med 400-500 m2 i løpet av 2011. 

Utbyggingen vil gi en årlig økning i husleien på rundt kr 400.000 selv om NGU denne gang betaler 

investeringen i lagerreoler.  

Lagringen av borekjerner medfører således en del utgifter, men NGU er enig i at disse må bæres av det 

offentlige og ikke av bedriften eller eieren av grunneiers mineraler. NGU ber om at det blir tatt hensyn til 

denne merkostnaden ved fastsettingen av NGUs budsjett for 2012. 

I denne sammenheng kan det også nevnes at det tilsvarende lageret i Sverige har over 3,5 mill meter 

borekjerner fra over 17.000 borehull fra hele Sverige, men prospekteringsmessige og andre forhold tilsier at 

det i overskuelig framtid ikke vil være aktuelt å lagre tilsvarende mengder borekjerner i Norge. 
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