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Innspill til høring av lov om erverv og utvinning av mineralressurser

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet viser til høringen av evalueringen av lov om

erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) oversendt fra Helse- og

omsorgsdepartementet, 1.  juli  2020, for innspill til høring fra Nærings— og

fiskeridepartementet.

Departementet foreslår et nytt krav om at rettighetshaveren og andre som deltar  i

mineralvirksomhet, skal ha nødvendige kvalifikasjoner for å utføre arbeidet på en forsvarlig

måte. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet mener at forsvarlig mineralvirksomhet

krever kunnskap om naturlig forekommende radioaktive stoffer. Det finnes radioaktive

stoffer  i  naturen  i  varierende grad. Ved en del mineralvirksomhet er forekomsten av naturlig

forekommende radioaktive stoffer såpass stor at det dannes radioaktiv forurensning og

radioaktivt avfall som følge av aktiviteten. For at mineralvirksomheten her skal være

forsvarlig er det  viktig at rettighetshaveren og andre som deltar  i  virksomheten er klar over at

deres virksomhet  i  områder med mye naturlig forekommende radioaktive stoffer kan medføre

radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Det krever at de kjenner kravene  i  regelverket

for hvordan  slikt  avfall og forurensning skal håndteres for å beskytte ansatte, befolkning og

miljø, og det er kjent at det blant annet kan utløse en plikt til å søke DSA om utslippstillatelse

etter forurensningsloven. En slik tillatelse vil komme  i  tillegg til en evt. tillatelse fra

Miljødirektoratet.

NFD foreslår også at før søknaden om driftskonsesjon tas opp til behandling, skal

mineraluttaket være avklart  i  vedtak etter plan- og bygningsloven. Det argumenteres med at

det er hensiktsmessig at reguleringsplanen er vedtatt når driftskonsesjon med driftsplan skal

behandles med vesentlige avklaringer som avgrensning av uttaksområdet, uttaksdybde,

hensynssoner og etterbruk av området. Tilstedeværelse av naturlig forekommende

radioaktive stoffer og hvordan dette påvirker mineralvirksomhet  i  området er en av temaene

som påvirke en reguleringsplan og gi opphav til blant annet hensynssoner. Direktoratet for

strålevern og atomsikkerhet mener derfor det er hensiktsmessig at mineraluttaket skal være

avklart  i  vedtak etter plan og bygningsloven før søknad om driftskonsesjon tas opp til

behandling, da det er  viktig at mulig dannelse av radioaktiv forurensning og avfall blir kjent

på et  tidlig tidspunkt og virksomheten da kan planlegges ut ifra denne kunnskapen.
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For øvrig presiserer vi at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, som en

forurensningsmyndighet, bør være en høringsinstans  i  saker etter minerallovgivningen.

Vennlig hilsen

Solveig Dysvik Mette Nilsen

Seksjonssjef fagdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Side Page  2  /  2


