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Forslag til forskrift til den nye mineralloven - Høring  

Det vises til brev fra Nærings- og handelsdepartementet av 14. september 2009 med 

vedlagt forslag til forskrift til den nye mineralloven.   

 

Stortinget vedtok i juni i år en ny minerallov, lov 19. juni 2009 nr. 101 om lov om erverv 

og utvinning av mineralressurser. Loven skal tre i kraft 1. januar 2010. Det fremgår av 

forarbeidene til loven at den på enkelte områder skal utfylles av forskriftsbestemmelser.  

 

I kapittel 6 i høringsnotatet og kapittel 9 i forskriften omhandles årsavgift til staten for 

undersøkelsesrett (muting) og utvinningsrett (utmål).  

 

De to årsavgiftene til staten budsjetteres over kapittel 3906 Direktoratet for 

mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, post 2 Behandlingsgebyr, 

bergrettigheter og konsesjoner. Dette innebærer at det ikke finnes noe budsjettmessig 

skille mellom de saksbehandlingsgebyrene Bergvesenet innkrever og årsavgiften til 

staten. Prinsipielt sett er dette uheldig, men de beskjedne inntektene fra disse gebyrene 

og avgiftene innebærer at det manglende budsjettmessige skille har mindre betydning. 

Samlet er det budsjettert med inntekter på 2 150 000 kroner fra både 

saksbehandlingsgebyrer og årsavgifter til staten for 2010. 

 

Årsavgiftene til staten pålegges undersøkelse og utnyttelse av mineralforekomster, og 

motsvarers ikke av spesifikke utgifter for staten. I henhold til Finansdepartementets 

rundskriv R-112/2006 om Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige 

myndighetshandlinger bør det "utvises stor tilbakeholdenhet med å innføre sektoravgifter 

for å finansiere statlige utgifter, med unntak for tilfeller hvor sektoravgifter finansierer 
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fellestiltak overfor en næring og avgiftene betales av næringen selv (for eksempel i 

forbindelse med virksomheten til tilsynsorganer)." Det bør derfor legges opp til at 

avgiftene for undersøkelsesrett og utvinningsrett etableres som ordinære særavgifter. 

NHD bes om å vurdere dette til innspillet til Regjeringens marskonferanse om 2011-

budsjettet. Dette er for øvrig i tråd med avgiften knyttet til utforskning og undersøkelse 

etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn 

petroleumsforekomster, som fra 2010 ikke lenger er en sektoravgift under NHD, men 

omdefinert til en ordinær særavgift.   

  

Finansdepartementet har ingen ytterligere merknader til forslaget. 
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Silje Gamstøbakk  e.f. 

avdelingsdirektør 

 

Ståle Øverland 

underdirektør 

 


