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FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT TIL MINERALLOVEN OG FORSLAG 

TIL NY LOV OM KART OVER UNDERJORDS- OG DAGBRUDDSANLEGG - 

HØRING 
 

Fylkesrådet i Troms har behandla ovennevnte sak i møte 26.10.10 og gjort følgende vedtak: 

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Fylkesrådet støtter forslag til endringer i forskrift til mineralloven, samt forslag til ny 

forskrift om kart over underjords- og dagbruddsanlegg fra Nærings- og 

handelsdepartementet av 13. august 2010, med følgende kommentarer: 

 

2. Fri leiterett. – Leite- og undersøkelsesstadiet er viktig for næringsutvikling på regionalt 

(fylkes-) nivå. Det er derfor viktig at forekomster som er noe kjent fra før eller blir funnet 

under leitestadiet blir undersøkt nøye. Slike forekomster kan bli aktuelle for utvinning og 

etablering av nye arbeidsplasser når teknologi og markeder utvikler seg videre.  

 

Departementet må innføre varslingsplikt lokalt også for leitevirksomhet etter mineraler, 

slik at informasjon om denne virksomheten blant annet kan tilflyte fylkeskommunene. 

 

3. Kap. 1 Om undersøkelser. – Det er viktig at det regionale nivået får tilgang til informasjon 

og mulighet for samarbeid både med aktørene i mineralundersøkelsene og sentrale 

offentlige instanser så tidlig som mulig, både for generell planlegging og tilrettelegging for 

næringsutvikling.  

 

Offentlig tilgjengelige opplysninger om undersøkelsesområder bør gjøres lettere 

tilgjengelig for brukere inkludert regionale offentlige etater, f. eks. på internett, til bruk i 

blant annet næringsutvikling og planlegging. 

 

Det bør innføres en bestemmelse i forskriften om at den som har undersøkelsesrett må 

utføre konkrete feltarbeider i undersøkelsesområdene innen tre år, og disse arbeidene må 
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rapporteres årlig. Etter denne fristen bør undersøkelsestillatelsen opphøre, slik at 

vedkommende ikke blokkerer for videre undersøkelser av forekomstene av andre 

interessenter. 

 

4. Gebyrer, avgifter etc. – De foreslåtte avgiftene og gebyrene vil, med økningen i 

arbeidsoppgaver for DFM, kunne føre til at den sentrale kompetansen (i Trondheim) økes, 

uten at det kommer distriktene der den primære virksomheten vil foregå til gode i noe 

særlig grad. Siden fylkeskommunene/ Innovasjon Norge vil kunne være en viktig 

medspiller i utviklinga av mineralnæringa, vil det være viktig å etablere et samarbeid 

mellom disse regionale instansene og sentrale organer. En del av de innkomne gebyrene 

må gå til oppbygging av kompetanse for forvaltning av mineralressurser i regionene, i 

Troms f. eks. til styrking av NGU sitt regionkontor i Tromsø og dettes samarbeid med 

Universitetet i Tromsø. 

 

5. I krava til driftsplan bør det tas inn bestemmelser om at forurensa avgang skal gjenfylles i 

gruve/ dagbrudd 

 

6. Krava til driftsplan som er lagt ut på DM’ s hjemmesider må tas inn som del av forskrift til 

mineralloven. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ken H. Enoksen e.f. 

Spesialrådgiver 

 


