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I forrige nummer av NA GS-nyu tok vi
for oss bergverksloven som omhandlet
mutbare mineraler, d. v.s. mineraler med
egenvekt heyere enn 5 og maim er av disse
mineralene. La oss na se pa mineraler
med lavere egenvekt og hvilke lover som
gjelder fo r disse.

1. Industridep artementet kan gi tillatelse
til mot ersta tning a kre ve avstatt:
- Mineralsk forekomst eller rett til a
utvinne slik for ekomst.
- Grunn og rettigheter som trenges til
utvinning av mineralsk forekomst ,
herunder ogsa til oppfering av verksted
bygninger og boliger for arbeide re og
funksjorue re r .
- For evrig nedvendig grunn og rettighe
ter som tre nges til a foredle de utvun
ned e miner alene.

2. Det kan ikke se kes om rett til a drive
pa en forekomst som aller ede er i drift
eller som rna ansees a vrere en naturlig
reserve for drift av nrerliggende fore
komster.

3. Det gis normalt ikke tillatelse til drift
av ikke miner alske foreko mster som lig
ger i innmark, kulturbeite eller som er
bebygget med vaningshus eller drift sbyg
ning for jordbruk eller ligger nrermer e
slik bygning enn 100 m. .

4. I tillatelse til drift kan det bli gitt
.strenge palegg om sikringer, driftsmater
o .s .v. for a sikre eiers, naboers og all
menhetens interesser. Det samme gjel
der for tiltak som rna settes inn nar drif
ten nedl egges.
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5. F0r det kan gis tillatelse til drift skal
eieren og mulige brukere ha hatt anIedning
til a uttale seg. Dersom det gjelder dyr
ket mark, skog eller beiter skal ogsa de
offentlige myndigheter som forvalter
disse ressursene uttale seg.

6. Nar driften nedlegges faller aile rettig
heter tilbake til vedkommende grun
neier. Med tillatelse fra myndighetene
kan driften midlertidig innstilles.

7. I forbindelse med at det sekes om
driftstillatelse av en forekomst skal det
ogsa betales en erstatning til grunneier.
Det skal videre betales til grunneier en
avgift for hver utvunnet enhet av minera
let. Avgiften avtales eller fastsettes etter
skje nn. D et kan ogsa fastsettes en mins
teavgift uten hensyn til produksjonen.
Likeledes skal grunneier ha en kontant
engangserstatning som tilsvarer 25% av
verdien av eiendomme n eller verdien av
rettigheten .

8. Med mineralsk for ekomst etter denne
lov forstas mineraler , bergarter av enh
ver art nih de for ekommer i naturlig
tilstand eller som avfallsmasser etter
bergverksdrift , steinbrudd , anlegg i fjell
eller lignende. Som konklusjon etter det
foran ne vnte vii vi som amaterer matte
gjennom en omstendelig prosess for a fa
driften av en forekomst av ikke mutbare
mineraler . Det kommer ogsa klart frem
at vi ikke uten videre kan samle minera
ler fra de nne type forekomster . Her rna
tillatelse fra driver innhentes da det ikke
er nok a snakke med grunneier. Det er
ikke sikkert han kan gi deg tillatelse .




