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Høringsuttalelse – Endringer i mineralloven
Nærings- og fiskeridepartementet har lagt fram forslag til endringer i mineralloven.
Forslaget til lovendringene vil kunne påvirke grunneiere, og ettersom Norges
Skogeierforbund representerer 35 000 skogeiere ønsker vi derfor å gi våre innspill til
endringsforslagene.
Oppfølging av evaluering av mineralloven
Høringsnotatet viser til evalueringen av mineralloven. Dette ble gjort av et utvalg som
leverte sin rapport i desember 2018. Evalueringsutvalget anbefaler i sin rapport at det
vurderes omfattende endringer ved mineralloven, blant annet i den grunnleggende
strukturen. Høringsnotatet beskriver at mer prinsipielle saker skal følges opp i en egen
NOU, og øvrige justeringer foreslås her i høringsnotatet.
Norges Skogeierforbund er positiv til noen av endringene som foreslås her i
høringsnotatet, men stiller seg spørrende til at disse justeringene må gjennomføres nå, i
stedet for å se dette i sammenheng ved utarbeidelsen av en forestående NOU. Ettersom
utvalgets anbefalinger vil kunne gi store endringer i lovens utforming, kan man
risikerer at dette igjen påvirker de foreslåtte endringene i høringsnotatet.
Norges Skogeierforbund mener at de foreslåtte endringene bør ses i sammenheng med
forestående NOU, og at man går bort fra en todelt tilnærming. Vi vil uansett
kommentere noen av de foreslåtte punktene i høringsnotatet under.
Ny bestemmelse om kvalifikasjoner for mineralvirksomhet
Norges Skogeierforbund mener det er positivt at det stilles tydeligere krav til
kvalifikasjoner for mineralvirksomhet. En samordning av lov og forskrift i bruk av
beskrivelse av krav vil være en fordel, og følger evalueringsutvalgets anbefaling. Som
departementet foreslår, må kravet til kvalifikasjoner tilpasses hvilken aktivitet det er
snakk om.
Varslingsfrist for undersøkelser
Departementet foreslår her en endring i varslingsfrist fra tre uker til tre måneder før
arbeidene kan igangsettes. Norges Skogeierforbund er positive til denne utvidelsen, da
dette vil kunne i bedre grad sikre grunneiers interesser. De fleste grunneiere vil ha
behov for å innhente informasjon eller få veiledning for å ivareta sine interesser, og en
utvidelse av denne varslingsfristen vil kunne bedre legge til rette for dette.
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Om avklaring av privatrettslige spørsmål ifm. driftskonsesjon
At innvilget driftskonsesjon ikke automatisk avgjør privatrettslige spørsmål, er en
viktig tydeliggjøring for å ivareta grunneiers interesser og forhindre konflikt. En
samordning med plan- og bygningslovens ordlyd er for oss en fornuftig løsning og
underbygges av evalueringsutvalgets anbefalinger.
Om rekkefølgekrav
Det blir her foreslått å innføre et rekkefølgekrav, der planmyndighet må godkjenne
planer før det søkes om driftskonsesjon fra DMF. Det er etter Norges Skogeierforbund
sin oppfatning at dette allerede er en praksis i dag, og en lovfestelse av et slikt krav er
fornuftig. Dette vil sikre unødig frustrasjon og forvirring rundt saksgang, og hindre
saksbehandling av konsesjonssøknader som ikke har vedtatte planer i orden.
Øvrige endringsforslag
Norges Skogeierforbund har ingen merknader til de øvrige punktene som er foreslått i
høringsnotatet, men gjentar et ønske om å se foreslåtte endringer og planlagt NOUarbeid i sammenheng.
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