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Generelt
Flertallet i SRU II foreslår et grunneierorgan (Hålogalandsallmenningen) for Troms og Nord-
land etter mønster av Finnmarkseiendommen. Sammensetningen av styret blir imidlertid
ikke tilsvarende. Et mindretall foreslår en videreføring av Statskog i revidert form og ut-
marksforvaltningen. Det foreslås også endringer i fjelloven i Sør-Norge med blant annet rein-
driftsrepresentasjon i fjellstyrene.

Utvalget foreslår også en kartleggingskommisjon og særdomstol for å kartlegge samiske
interesser og rettigheter i områdene sør for Finnmark.

Når det gjelder spørsmålet om etablering av et nytt grunneierorgan mener vi at det vik-
tigste er å finne løsninger som er i overensstemmelse med folkeretten. Så lenge en mo-
dell med videreføring av Statskog tilfredsstiller folkerettens krav, vil det fra et nærings-
politisk ståsted ikke være spesielle behov for å etablere en ny grunnforvalter. Mindre-
tallets forslag om videreføring av Statskog med nødvendige tilpasninger vil antakelig
medføre færre økonomiske og administrative endringer enn opprettelse av et nytt or-
gan.

Med utgangspunkt i folkeretten er vi positive til at minerallovens regler om ivaretakelse av
samiske interesser også skal gjelde utenfor Finnmark. I ot.prp. til ny minerallov (0t.prp. nr.
43 (2008-2009) fremgår følgende på s. 112-113:
"I høringsnotatet om ny minerallov viste departementet til at områdene utenfor Finnmark var under utredning i
det gjenoppnevnte Samerettsutvalget (SRU II), og at behovet for endringer av minerallovgivningen utenfor
Finnmark må tas i den generelle oppfølgingen av forslagene i Samerettsutvalget (...)
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Departementet mener fortsatt at det verken er ønskelig eller hensiktsmessig å gi nye lovbestemmelser på dette
området så lenge vurderingen av SRU IIs forslag pågår. Derimot kan det bli behov for å endre mineralloven på
et senere tidspunkt som ledd i oppfølgingen av SRU II som ledd i en helhetlig vurdering av samiske rettigheter.
Departementet viser også til at Landbruks- og matdepartementet i Ot.prp. nr. 25 (2006-2007) om lov om rein-
drift (reindriftsloven) på side 29 viser til det pågående arbeidet i SRU II og viser til at  «departementet er inne-
forstått med at Samerettsutvalgets arbeid kan gjøre det nødvendig å vurdere nye endringer i reindriftsloven»."

SRU II skriver at de har basert seg på gjeldende bergverkslovgivning ved utformingen
av sine forslag til endrede regler. Vår overordnede holdning er at NHD i den videre
oppfølgingen av SRU II hva angår mineralsektoren vil ta utgangspunkt i den nye mine-
ralloven, med de egne regler som gjelder for Finnmark.

Saksbehandlings- og konsultasjonsloven og bergverkslovgivningen
Etter en gjennomgang av SRU IIs håndtering av forholdet mellom de eksisterende reg-
lene i bergverksloven for ivaretakelse av samiske rettigheter og de foreslåtte reglene i
ny saksbehandlings- og konsultasjonslov, ser vi et klart behov for en grundigere be-
handling, jf. SRU II; (sitat)  " Det må for øvrig også antas at flere av de bestemmelsene i saksbe-

handlings- og konsultasjonsloven som foreslås gitt anvendelse ved behandlingen av søknader om utmål

og muting ikke nødvendigvis vil ha stor selvstendig betydning ved siden av reglene i bergverksloven

§§ 22 a og 39 b."

I forslaget legges det opp til en dobbeltregulering. Det er ikke spesielt brukervennlig eller
næringsvennlig, fordi det blir uklart hvilke regler som gjelder, hvor langt de gjelder og hvilke
regler som har forrang. Nærings- og handelsdepartementet mener at det er viktig å sikre at
nytt regelverk har god kvalitet og ivaretar bedriftenes behov for forutsigbarhet. Også for
statsforvaltningen er det behov for å ha forutsigbarhet for å vite hvilke regler som vil gjelde
ved behandlingen av den enkelte sak. Vi stiller spørsmål ved om dette er god lovteknikk.

Det er heller ikke skilt mellom de ulike stadiene med hensyn til hvilke regler i saksbehand-
lings- og konsultasjonsloven som gjelder. Det er stor forskjell på leting etter mineraler, un-
dersøkelsesarbeider og full drift på utvinningsstadiet. Dette må reflekteres i hvilke regler
som skal gjelde på de ulike stadiene, også for saksbehandlings- og konsultasjonsloven. For
eksempel vil innføring av kunngjøring og offentlig høring for undersøkelsesarbeider legge
opp til en omfattende saksbehandling som ikke står i forhold til den aktivitet som skal utøves.

I Ot.prp. nr. 43 (2008-2009) Om lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mine-
ralloven) er det foreslått endringer i de eksisterende reglene om ivaretakelse av samis-
ke interesser ved at tidspunktet for vurdering av samiske interesser er flyttet fra tids-
punkt for utstedelse av tillatelse til tidspunktet for faktisk inngrep. Dette er i tråd med
annen lovgivning som for eksempel plan- og bygningslovens regler om terrenginngrep.
I den grad reglene i saksbehandlings- og konsultasjonsloven skal gjelde, bør den gjelde
på tilsvarende tidspunkt og ikke på tidspunktet for utstedelse av tillatelse.

På denne bakgrunn synes det ikke nødvendig at konsultasjons- og saksbehandlingslovens
regler om offentlig ettersyn i § 5, høring i § 6, utredningsplikt i § 7, vurdering av virkninger i
§ 9, områder som er særlig viktige for samiske interesser i § 10 samt vilkårfastsettelse i § 11
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gjøres gjeldende i ny paragraf 2a i bergverksloven slik som foreslått av SRU II. De nærmere
detaljene kommer vi tilbake til i den videre oppfølgingen av SRU II for mineralsektoren.

Særlig om konsultasjonsplikten

I utgangspunktet stiller vi oss positive til en lovfesting av konsultasjonsplikten. Vi kan
imidlertid ikke støtte forslaget slik det nå foreligger.

Konsultasjonsplikten foreslås å gjelde på et omfattende og detaljert nivå. SRU Inegger
opp til at saksbehandlingsreglene og konsultasjonsreglene i den nye saksbehandlings-
og konsultasjonsloven skal gjelde på både undersøkelsesstadiet og på utvinningsstadiet.
Det er stor forskjell på den aktiviteten som utøves på de ulike stadiene. Utvinning kan
innebære full gruvedrift, mens undersøkelser normalt medfører svært små varige inn-
grep. Undersøkelser vil typisk bestå i kjerneboringer som etterlater hull i grunnen med
5-10 cm i diameter som plugges igjen. Innføring av konsultasjonsplikt for alle under-
søkelsestillatelser vil være et brudd på prinsippet om forholdsmessighet. Konsultasjons-
plikten må ikke bli for omfattende. Forholdsmessighetsprinsippet må gjelde for inn-
holdet i konsultasjonsplikten, slik at konsultasjonsplikten står i et rimelig forhold til
tiltakets omfang.

Vi er positive til å se nærmere på alternativer som samordning av mineralloven og et
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erelt lovverk om konsultasjonsplikt, herunder behov for unntak og lignende.

-
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seniorrådgiver


