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Evaluering av lov om erverv og utvinning av mineralressurser 
(mineralloven) - høringsuttalelse 

Vi viser til brev av 23. juni 2020 om innspill til høringsnotat om endringer i mineralloven. 
 
Miljødirektoratet har følgende merknader til bestemmelser med relevans for vårt 
myndighetsområde: 
 

 § 43 driftskonsesjon:  
Vurdering av teknikker/teknologi:  
Gruver er ikke omfattet av industriutslippsdirektivet, men det følger 
av mineralavfallsdirektivet, som er gjennomført i avfallsforskriften kapittel 17, at det skal 
utarbeides en avfallshåndteringsplan for minimering, behandling, gjenvinning og 
disponering av mineralavfallet. Formålet med en slik plan er blant annet å forhindre eller 
begrense avfallsproduksjonen og dens skadevirkninger ved at det tas hensyn til 
avfallshåndteringen både ved utformingen og ved valget av metode som benyttes til 
mineralutvinning og – behandling, jf. mineralavfallsdirektivet artikkel 5 (2) a) i).  I tillegg skal 
det tas hensyn til tilbakefylling av avfallet i det tomme bruddet (gruven), forutsatt at dette er 
teknisk og økonomisk mulig, og miljømessig fornuftig, jf. mineralavfallsdirektivet artikkel 5 
(2) a) iii). Direktoratet for mineralforvaltning må i vurdering av om driftskonsesjon skal gis, ta 
stilling til hvordan gruven skal drives og hvilken metode som skal brukes. Miljødirektoratet 
stiller derfor spørsmål ved om “beste tilgjengelige teknikker” bør tas inn som en retningslinje 
eller som et hensyn i vurderingen av om driftskonsesjons skal gis?  
  
  

 § 65 endring og tilbakekall:  
I industrien skjer det stadig en teknologisk utvikling. De fleste industribransjer er omfattet av 
industriutslippsdirektivet som stiller krav til at tillatelser til forurensende virksomhet skal 
være basert på beste tilgjengelige teknikker (Best Available Techniques – BAT). Selv om 
gruvene ikke er omfattet av industriutslippsdirektivet, er det som nevnt over et mål om at 
avfallsmengden i mineralindustrien skal søkes minimert, blant annet også ved å 
vurdere tilbakefylling.  På denne bakgrunn mener vi at det er hensiktsmessig at Direktoratet 
for mineralforvaltning skal kunne stille nye krav i konsesjonene som er gitt. Tilsvarende i 
forurensningsloven § 18 har forurensningsmyndigheten en nokså vid hjemmel til å endre 
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gitte tillatelser. Vi mener det kunne vært hensiktsmessig å ha noe 
tilsvarende omgjøringsadgang i mineralloven.  

  
Øvrige merknader til lovteksten  

 § 61 internkontroll:  
Forlaget om å ta inn en regel om at "virksomheten skal sørge for at relevante bestemmelser 
gitt i eller i medhold av mineralloven etterleves" fremstår etter vår vurdering som overflødig. 
Dette følger direkte av de enkelte kravene i lov og forskrift.  
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