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HØRINGSBREV - TO FORSKRIFTER OM ERSTATNING ETTER 

NATURMANGFOLDLOVEN. KAP. V OMRÅDEVERN 
 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) viser til Miljøverndepartementets brev av 13.11.09. om denne saken. 

NGU har noen kommentarer forslaget til "Forskrift om erstatning etter naturmangfoldloven § 50."  

 

1. Statens mineraler på land og på kontinentalsokkelen 
På land omfatter statens mineraler i hovedsak alle metallene med egenvekt over 5, mens på 

kontinentalsokkelen omfatter statens mineraler i hovedsak olje og gass. 

 

Både på land og kontinentalsokkelen gjennomgår letingen etter og utviklingen av mineralressurser de samme 

fasene; geofysisk og geologisk kartlegging og bruk av geologisk og geofysiske modeller som basis for 

boringer og etterfølgende ressursmessige og økonomiske vurderinger m.v. Som det går fram av 

høringsnotatet tar en slik prosess gjerne 10-15 år før eventuell utvinning starter for petroleumsressursenes 

vedkommende. Tilsvarende er det også for eventuell utvinning av statens mineraler på land. Slik sett er 

likhetene større enn forskjellene når det gjelder leting etter og utvinning av disse mineralene. 

 

2. Igangværende virksomhet sett i forhold til kunngjøring av påtenkt verneforslag 
Statens mineraler på kontinentalsokkelen. I høringsnotatet går det fram at "all virksomhet og investering som 

foretas i leting og utvikling av ressursene etter tildeling av en utvinningstillatelse knytter seg til framtidig 

utvinning. Hele virksomhetsløpet iht. en utvinningstillatelse må derfor anses som igangværende bruk 

uavhengig av hvor i dette løpet den aktuelle utvinningstillatelse er på vernetidspunktet. Dersom 

erstatningsbestemmelsene kun skulle dekke den faktiske bruk iht. en utvinningstillatelse på vernetidspunktet, 

ville rettighetene som følger av utvinningstillatelsen ikke være erstatningsrettslig sikret før utvinningen var 

kommet til driftsfasen. Ettersom et typisk utviklingsløp for en petroleumsforekomst innebærer at det gjerne 

går 10-15 år fra tildelingen av tillatelsen til utvinningen starter, ville dette medføre en dramatisk risiko for 

investorene." 

 

Dette er en god begrunnelse for at driftsfasen ikke et aktuelt tidspunkt for når en investering knyttet til 

statens mineraler bør være rimelig godt sikret i forhold til naturmangfoldlovens § 42 "Kunngjøring av 

påtenkt verneforslag".  

 

Statens mineraler på land. Minerallovens § 29 omhandler utvinningsrett til statens mineraler på land hvor det 

går fram at Direktoratet for mineralforvaltning skal gi utvinningsrett "når søkeren sannsynliggjør at det i 

undersøkelsesområdet finnes en forekomst av statens mineraler med en slik rikholdighet, størrelse og 

beskaffenhet at den kan antas å være drivverdig, eller å bli drivverdig innen rimelig tid." 
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I Miljøverndepartementets høringsnotat går det fram at "avhengig av hvor tillatelsen er i sitt utviklingsløp vil 

det kunne oppstå situasjoner hvor petroleumsressursene ikke ennå er påvist ved boring, og det således ennå 

er usikkert om det finnes utvinnbare ressurser innenfor området for tillatelsen, eventuelt hvor store disse er. 

Ved erstatning etter ekspropriasjonserstatningslova vil det være opp til rettighetshaverne å sannsynliggjøre 

at det foreligger en verdi som er tapt/redusert, iht. alminnelige bevisvurderingsprinsipper." 

 

Her går det fram at det kan være aktuelt med erstatning selv om det ikke er påvist en mulig utnyttbar 

forekomst, mens på land må en utvinningsrett basert på en påvist, antatt drivverdig forekomst (minerallovens 

§ 29) vike, og det uten erstatning til rettighetshaver, for en "kunngjøring av påtenkt verneforslag" som er et 

meget tidlig stadium i en verneprosess. Her må det grundigere avveininger til enn det forskriftsforslaget 

legger opp til, slik at en også kan sikre minerallovens formål om "å fremme og sikre samfunnsmessig 

forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling".  

 

Selv om det i letingen etter forekomster er forskjell på investerte beløp på kontinentalsokkelen og på land, vil 

det også på land være tale om lete- og utviklingskostnader på flere titalls millioner kr for en enkelt forekomst 

før en har sannsynliggjort drivverdighet av en forekomst av statens mineraler slik at selskapet kan erverve 

utvinningsrett. Og det bør legges vesentlig vekt på at de fleste leteselskapene på land i Norge er relativt små, 

slik at Miljøverndepartementets forslag vil "medføre en dramatisk risiko for investorene", som departementet 

selv argumenterer når det gjelder tilsvarende situasjon på kontinentalsokkelen. Skal i tillegg 

utbyggingsprosessen føres helt fram til gitt byggetillatelse før en har krav på erstatning, slik departementet 

foreslår, vil investeringene kunne beløpe seg til langt større beløp.   

 

Et ytterligere moment for at et selskap eller grunneier bør kunne kreve erstatning ved et eventuelt vern, vil 

være de tilfeller der et verneforslag (kunngjøring av påtenkt verneforslag) kommer sent i prosessen med å 

kartlegge og utvikle en økonomisk interessant mineralforekomst, slik at en ved oppstart av arbeidet med 

kartleggingen ikke kunne vite at det her ville komme forslag om vern. 

 

Tilrettelegging av geologisk informasjon for leting etter mineralressurser på land. NGU gjennomfører 

geologiske, geofysiske og geokjemiske kartlegginger og undersøkelser for flere formål. Ett av formålene, 

som for alle lands geologiske undersøkelser, er å tilrettelegge god geofaglig informasjon for selskaper som 

ønsker å lete etter mineralressurser. Resultatene presenteres i ulike sammenhenger, som for eksempel på 

www.ngu.no og www.prospecting.no, og på internasjonale møter som det årlige møtet i Toronto med 

15.000-20.000 deltakere og et tusentalls selskaper innen leting etter og utvinning av metaller. 

 

I en slik sammenheng blir det i tillegg til geofaglig informasjon også spørsmål om rammevilkår i de aktuelle 

landene. En forskrift som den departementet nå foreslår, vil få fram usikkerheten ved å lete etter 

mineralressurser på land i Norge, i motsetning til på kontinentalsokkelen hvor det legges vekt på at 

selskapene skal ha sikre rammevilkår. I et lengre perspektiv på 50-100 år er denne forskjellen påfallende, da 

en må regne med at funnmulighetene for olje og gass på norsk kontinentalsokkel etter hvert vil være klart 

avtakende, mens på land vil mulighetene fortsatt være store for funn av de mange typer mineralressurser som 

menneskenes sivilisasjon er basert på, og hvor veksten i etterspørselen vil øke kraftig, særlig basert på den 

materielle utviklingen i de folkerike vekstøkonomiene i verden. 

 

Konklusjon. NGU mener at et selskap som et minimum må kunne ha en sikkerhet for sine investeringer i 

forhold til naturmangfoldloven dersom selskapet har en forekomst som tilfredsstiller kriteriene i 

minerallovens § 29. Det gjelder både forekomster basert på statens mineraler og grunneiers mineraler. Også 

for en påvist forekomst av grunneiers mineraler bør Direktoratet for mineralfovaltning kunne gi en faglig 

avklaring etter de samme kriterier som i § 29.  

 

3. Igangværende mineraluttak 
Høringsnotatet viser her til rundskriv T-5/96 Mineralske lausmassar. "Det er ei mengd uttak i drift som ikkje 

er behandla i plan og etter gjeldande regelverk, og dei omfattar langt større areal og førekomstar enn nye 

http://www.ngu.no/
http://www.prospecting.no/
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massetak. Etter kvart har dei vorte markerte som eksisterande område for råstoffutvinning i arealdelen til 

kommuneplan."  

 

Departementet framholder at "for at slik virksomhet skal anses som "igangværende bruk" er det et krav om at 

den som søker om erstatning må dokumentere at virksomheten er lovlig og at alle nødvendige tillatelser som 

er nevnt ovenfor foreligger." (godkjent reguleringsplan, byggetillatelse, tillatelse etter forurensningsloven og 

driftskonsesjon)  

 

NGUs nasjonale grus- og pukkdatabase viser en relativt sikker status på landsbasis når det gjelder 

forekomster, samt uttak av grus og pukk, slik det går fram av tabellen. 

 

Tabell: Nasjonal grus- og pukkdatabase. Registrerte forekomster og uttak 

 Grus Pukk 

Antall uttak i kontinuerlig drift 450 350 

Antall uttak i sporadisk drift 2.050 250 

Antall nedlagte uttak 4.780 410 

Antall forekomster registrert i databasen 9.210 1.220 

 

NGU mener en her bør legge til grunn ot.prp. nr 52 (2008-2009) hvor det heter at "som igangværende regnes 

den bruk som faktisk foregår på vernetidspunktet," og at uttak i sporadisk drift kommer inn under samme 

resonnement som i ot.prp. nr 52 er gjort for skogbruket, hvor det ikke kreves kontinuerlig drift for at 

virksomheten skal regnes som igangværende.  

 

Svært mange av uttakene ble startet under et annet lovverk, for eksempel plan- og bygningsloven av 1985, 

enn det som nå er gjeldende. Det synes derfor klart urimelig at virksomheter som har drevet i lang tid uten at 

planmyndighetene har reagert på driften, nå skal kunne risikere å miste ressursgrunnlaget for driften uten å få 

erstatning, hvis de ikke har på plass alle tillatelser etter nyeste lovverk, og det på et så tidlig tidspunkt i en 

verneprosess som naturmangfoldlovens § 42"Kunngjøring av påtenkt verneforslag".  
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