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Svar på høring - Forskrift til mineralloven 
 

Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget (KNS) i Finnmark fylkeskommune behandlet «Sak 

nr 09/34 Høring: Forskrift til mineralloven» 4. november 2009, og fattet følgende 

enstemmige vedtak: 

 

1. Det høye tallet på undersøkelsesretter (mutinger) i Finnmark viser at bergverks- og 

mineralindustrien vurderer fylkets ressurser som svært interessante. Finnmark 

fylkeskommune vil i den sammenheng understreke at potensialet for å utvikle disse 

ressursene må realiseres i nær dialog med kommune, grunneier og andre berørte 

interesser. 

 

2. Kartlegging og undersøkelser viser at mineralressursene i Finnmark representerer store 

økonomiske verdier. Med hensyn til den spesielle grunneiersituasjonen i Finnmark, er 

Finnmark fylkeskommune positive til forslaget om at dette kompenseres med en 

forhøyet grunneieravgift på 0,2 prosent i Finnmark. 

 

Med hensyn til den spesielle grunneiersituasjon i Finnmark, er Finnmark 

fylkeskommune positiv til forslaget om at Finnmarkseiendommen vil motta til 

sammen 0,7 % i grunneieravgift og forhøyet grunneieravgift.  Grunneieravgiften vil 

gjelde også for eksisterende gruver ved lovens ikrafttredelse. 

 

3. Finnmark fylkeskommune anbefaler en progressiv avgift for undersøkelsestillatelse som 

øker for hvert år i tillatelsens varighet og ved hver senere forlengelse av tillatelsen. Dette 

for å motvirke at store arealer blir båndlagt lengre enn nødvendig. 

 

4. Finnmark fylkeskommune har klare forventninger om at en større del av 

verdiskapingen blir igjen i fylket som følge av mineralutvinning. 

Det må legges inn i konsesjonsbetingelsene at det blir forhandlinger med lokale og 

regionale myndigheter før utvinningstillatelse blir gitt. 

 

Dette til orientering. 
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