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Minerallovutvalget – Utsatt frist for levering av NOU om endringer i 
mineralloven 

Vi viser til brev fra Minerallovutvalget av 30. juni der utvalget anbefaler at det gis utsatt frist til 

1. juni 2022 for levering av NOU om endringer i mineralloven.  

 

Nærings- og fiskeridepartementet anser at det er gode grunner til å imøtekomme 

anbefalingen om utsettelse av fristen og vurderer at fristen for levering utsettes til 1. juli 2022, 

slik at utvalget får syv måneders forlengelse. 

 

Vi vil i den sammenheng også gjøre oppmerksom på anmodningsvedtak fra Stortinget 

nummer 1136, vedtatt i forbindelse med behandlingen av Prop. 124 L (2020-2021).  

Vedtak 1136 lyder:  

 

"Stortinget ber regjeringen oversende forslaget om innføring av rekkefølgekrav til 

minerallovutvalget for en helhetlig vurdering" 

 

Departementet anser at spørsmålet om vurdering av et rekkefølgekrav ligger innenfor 

utvalgets mandat og dekkes av Minerallovutvalgets mandatet, punkt 3.7. første avsnitt: 

 

"Utvalget skal vurdere om mineralloven legger godt til rette for effektive og gode 

avklaringer i overgangen til annet lovverk, og om dagens organisering og 

oppgavefordeling mellom mineralloven, forurensningsloven og plan- og 

bygningsloven gir en hensiktsmessig prosess for større mineraluttak. Det skal 

vurderes om oppgavene kan organiseres bedre enn i dag. Utvalget skal kun foreslå 

eventuelle endringer i mineralloven, men kan om nødvendig peke på behov for 

endringer i annet lovverk." 
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Side 2 
 

  

Minerallovutvalget bes med dette om å vurdere om det bør innføres et krav om nødvendig 

avklaring etter plan- og bygningsloven før behandling av søknad om driftskonsesjon og 

hvordan et slikt krav ev. bør utformes.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Sigrid Dahl Grønnevet (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Erlend Opstad 

seniorrådgiver 
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