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Evaluering av lov om erverv og utvinning av mineralressurser (Mineralloven) – Høring 
 
Vi viser til brev fra Nærings – og fiskeridepartementet fra 23.06.2020 angående evaluering av 
Mineralloven, om høring av enkelte bestemmelser i Mineralloven. 
 
Vi velger å avgi høringsuttalelse selv om vi ikke har blitt invitert til å gjøre det. 
 
En oppdatering og forbedring av Mineralloven er etter vår mening nødvendig. NOU-utvalget 
skal levere sin innstilling innen 01.12.2021, mens enkelte bestemmelser er oppe til høring nå 
og er varslet endret ila vinteren 2021. For oss fremstår denne behandlingsprosessen uryddig. 
 
Hvis det vurderes at enkelte endringer er helt nødvendige å gjennomføre, har vi disse 
endringene vi er enige i eller vil gi en kommentar: 
 
Ny §6 a) Kvalifikasjoner for å drive mineralvirksomhet 
 
Kommentar: Hva som ligger i begrepet kvalifikasjoner bør utdypes. Vil det være ulike krav til 
ulike typer mineralvirksomheter? Vil det være forskjell i krav til kvalifikasjoner for små 
virksomheter kontra store og veletablerte virksomheter? Vi er positive til å sette krav til 
kvalifikasjoner for å sikre kompetent drift, men denne endringen bør utdypes. 
 
§18, første ledd: Varslingsfrist for undersøkelser 
 
Kommentar: Tre måneder er for lang tid. 6 uker foreslås. 
 
§23, første ledd: Forlengelse av undersøkelsesretten 
 
Kommentar: Vi støtter dette forslaget. 
 
§43, første ledd, første punktum: Driftskonsesjon 
 
Kommentar: Vi støtter forslaget. 
 
§43, andre ledd, andre punktum: Driftskonsesjon 
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Kommentar: Vi støtter forslaget. 
 
§43, andre ledd, nytt sjette punktum: Rekkefølgekrav etter Plan – og bygningsloven 
 
Kommentar: Søknad om driftskonsesjon bør tas til behandling på et tidligere tidspunkt enn det 
som foreslås i endringen. Bør spesifiseres om det menes arealplan eller reguleringsplan. 
 
§ 45, andre ledd, ny d): Bortfall av driftskonsesjon 
 
Kommentar: Ett år er for lite, det bør være tre år.  
 
 
Med vennlig hilsen, 
Titania AS 
 
ved 
 
Åsa E. E. Barstad, 
bergteknisk ansvarlig 


