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Innspill til høring av forslag til endringer i forskrift til mineralloven mv

Vi viser til oversendelse med høring av forslag til ny forskrift til mineralloven. Forskrift til
mineralloven regulerer blant annet undersøkelser, utvinning, drift, opprydning og sikring,
krav til kvalifikasjoner og gebyrer og avgifter. Høringsforslaget omfatter også nye
bestemmelser om krav til innhold i søknader om driftskonsesjon og rapportering ved
avslutning av drift på mineralske ressurser.

Fylkesmannen i Hedmark ser at masseuttak ofte er konfliktfylte tiltak, spesielt i forhold til
støy, støv og transport/trafikksikkerhet. Det er derfor viktig at berørte interesser blir
vurdert og tatt hensyn til ved oppstart og drift av massetak. Det er også en utfordring å
sørge for at uttaksområder sikres og settes i stand etter endt uttak. Vi ser derfor positivt på
klarere regler for søknader om driftskonsesjon og rapportering. Med nytt lovverk på flere
områder ser vi at det er behov for oppdatering av veiledningsmateriell, og en klargjøring av
hva som skal/kan reguleres gjennom henholdsvis plan- og bygningsloven ved utarbeiding
av reguleringsplan, forurensingsloven med forskrifter og mineralloven med tilhørende
forskrifter.

"Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål" (§ 2) omfatter
massetak langs veitras&n som er nødvendige i forbindelse med bygging og vedlikehold av
det enkelte veianlegg. I slike tilfeller der det ikke er snakk om å nyttiggjøre seg økonomisk
av massetaket ut over intern bruk på det enkelte veianlegg, vil mineralloven ikke komme
til anvendelse jf. brev av 26.08.2010 fra Direktoratet for mineralforvaltning ang. massetak
for Kynndalsveiene i Åsnes. Vi ber om at avklaringen mot landbruksvegforskriften tas inn
som eget punkt (unntak) i forskriften til mineralloven.
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