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Høyring av lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale låneopptak 

og leigeavtalar før iverksetjing av kommunereforma 

Det skal gjennomførast ei kommunereform, sjå Prop. 95 S (2013–2014) 

Kommuneproposisjonen 2015. Departementet har utarbeidd eit framlegg til 

lovendring som styrker den statlege kontrollen med økonomien til kommunane. 

Framlegget går ut på at kommunale vedtak om låneopptak og langsiktige 

leigeavtalar for budsjettåra 2015–2017 ikkje er gyldige før dei er godkjende av 

fylkesmannen. Høyringsfristen er 25. juni 2014. 

Høyringsfråsegner kan sendast til postmottak@kmd.dep.no eller til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, Postboks 8112, Dep 0032 Oslo, merka sak 14/3975. 

Vi ber høyringsinstansane vurdere om saka bør leggjast fram for eller sendast 

vidare til underliggjande organ, organisasjonar osb. som ikkje står på høyringslista. 

Vi gjer merksam på at alle kan sende inn sine synspunkt. Fråsegnene vil bli lagt ut 

på nettsida til departementet. 

 

Med helsing  

 

Sølve Monica Steffensen (e.f.)      Siri Halvorsen 

ekspedisjonssjef       avdelingsdirektør 
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Dato:        14. mai 2014 

Saksnr.: 14/3975   

 
Høyring av lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale låneopptak og 
leigeavtalar før iverksetjing av kommunereforma 

1. BAKGRUNN, SAMANDRAG OG HØYRINGSFRIST 

Det skal gjennomførast ei kommunereform, sjå nærare Prop. 95 S (2013–2014) 
Kommuneproposisjonen 2015. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidd eit 
framlegg til lovendring som styrker den statlege kontrollen med økonomien til kommunane. 
Føremålet med framlegget til lovendring er å sikre at kommunane ikkje gjennomfører 
uheldige økonomiske disposisjonar og strategiske tilpassingar i forkant av kommunereforma. 
Framlegget til lovendring går ut på at kommunale vedtak om låneopptak og langsiktige 
leigeavtalar ikkje er gyldige før dei er godkjende av fylkesmannen. Departementet vil leggje 
opp til ei effektiv og ubyråkratisk handsaming av søknader om godkjenning av låneopptak 
osb. 
 
Ei føresegn om statleg økonomisk kontroll gjaldt òg i forkant av forvaltningsreforma i åra 
2007 til 2009, sjå Ot.prp. nr. 14 (2006–2007) Om lov om endringer i kommuneloven (kontroll 
med fylkeskommunenes økonomi fram til forvaltningsreformens ikrafttredelse). Departementet 
ber om synspunkt på framlegget til lovendring. 
 
Høyringsfristen er 25. juni 2014. Høyringsfråsegner kan sendast til postmottak@kmd.dep.no 
eller til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo. Vi ber 
om at høyringsinstansane vurderer om saka bør leggjast fram for eller sendast vidare til 
underliggjande organ, organisasjonar osb. som ikkje står på høyringslista. 
 
Framlegget til lovendring gjeld for budsjettåra 2015–2017. Departementet tek sikte på at lov-
endringa skal gjelde for vedtak om budsjettet for 2015 som blir gjort etter dagen då høyrings-
notatet blei sendt ut. 

2. GJELDANDE RETT 

2.1 Kontroll etter kommunelova 
Med heimel i kommunelova fører departementet kontroll med enkelte økonomiske 
disposisjonar i dei kommunane som er underlagde vilkårsbunden kontroll og godkjenning. I 
tråd med prinsippa i kommunelova er slik kontroll først og fremst grunngjeven med omsynet 
til den økonomiske balansen i den enkelte kommunen på kort og lang sikt, og ønsket om å 
ivareta nasjonaløkonomiske omsyn og unngå press på staten om auka overføringar. Dei mest 
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sentrale kontrollområda er kontroll med den økonomiske balansen i årsbudsjetta og 
godkjenning av lån og garantiar. Kontrollen kan vere generell og gjelde for alle kommunar 
(på bokmål kalla ”ubetinget kontroll”) eller vere vilkårsbunden (på bokmål kalla ”betinget 
kontroll”). Den statlege kontrollen kan variere ut frå kva type vedtak det er tale om. 
 
Lovlegkontroll  
Kommunelova har ein generell regel om lovlegkontroll i § 59. Etter § 59 nr. 5 kan 
departementet på eige initiativ ta ei avgjerd opp til lovlegkontroll. Departementet kan 
lovlegkontrollere både vedtak om årsbudsjett, låneopptak og andre økonomiske disposisjonar. 
Lovlegkontroll er ein etterfølgjande kontroll, som inneber at vedtaket kan bli kjent ugyldig av 
statlege styresmakter dersom vedtaket strir mot lov. Dette inneber til dømes at eit budsjett-
vedtak kan setjast i verk før lovlegkontrollen er gjennomført.  
 
Kommunelova har ein særregel om lovlegkontroll av vedtak om årsbudsjett for kommunane 
som er registrert i Register om vilkårsbunden godkjenning og kontroll (ROBEK). I § 60 nr. 2 
heiter det at departementet skal føre kontroll med at vedtaket i kommunestyret om årsbudsjett 
er lovleg for kommunane som er registrert i ROBEK. Kommunelova § 46 slår fast at 
årsbudsjettet skal vere i økonomisk balanse og at det skal vere realistisk. Ein lovlegkontroll 
inneber at i dei tilfella der årsbudsjettet ikkje er i økonomisk balanse og/eller inntekts- og 
utgiftssida ikkje kan seiast å vere realistisk budsjettert, skal departementet oppheve 
budsjettvedtaket. Då er vedtaket ikkje lenger gyldig, og kommunestyret må gjere eit nytt 
budsjettvedtak. Fullmakta til å føre kontroll med primærkommunane er delegert til 
fylkesmannen. 
 
Godkjenning 
Statleg godkjenning av kommunale vedtak er eit sterkare verkemiddel enn lovlegkontroll. 
Krav om statleg godkjenning inneber at eit vedtak i kommunestyret ikkje er gyldig før det har 
blitt godkjent av statlege styresmakter. Ei godkjenning av eit vedtak inneber både ein lovleg-
kontroll og ein kontroll av realiteten i vedtaket, det vil seie om vedtaket er tenleg. Krav om 
godkjenning inneber at to instansar må medverke for at det skal kunne gjerast eit gyldig 
vedtak. Av omsyn til det kommunale sjølvstyret, er praksis at det skal mykje til før statleg 
styresmakt prøver om kommunale vedtak er føremålstenlege. 
 
Statleg godkjenning blir nytta i samband med to typar økonomiske disposisjonar: lån og 
garantiar. Det følgjer av kommunelova § 60 at for dei kommunane som er registrerte i 
ROBEK, skal vedtak om opptak av lån og langsiktig avtale om leige av bygningar, anlegg og 
varige driftsmiddel som gjev utgifter utover dei fire neste budsjettåra, godkjennast av 
departementet før vedtaket er gyldig. Den enkelte kommunen pliktar å orientere 
kontraktsmotparten dei vil inngå avtale med, om kravet om godkjenning. Dette er ei 
vilkårsbunden ordning som heng saman med den økonomiske situasjonen i kommunen. 
ROBEK-registeret har både positiv og negativ truverde. Det vil seie at alle som konsulterer 
registeret, skal vere sikre på at dei registrerte opplysningane er korrekte, og at dei kommunane 
som ikkje er registrerte i registeret, ikkje er underlagde reglane om vilkårsbunden 
godkjenning. 
 
Det følgjer av kommunelova § 51 nr. 1 at alle vedtak om garantiar skal godkjennast av 
departementet. Fullmakta til å gje godkjenning er delegert til fylkesmennene når det gjeld 
primærkommunane. For garantiar eksisterer det altså ei generell, ikkje ei vilkårsbunden, 
godkjenningsordning. Ein garanti blir først ei utgift for kommunen dersom garantiansvaret 
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blir gjort effektivt, og garantiar inneber dermed ei større uvisse enn lån når det gjeld framtidig 
økonomisk handlefridom og forpliktingar. Kommunereforma fører ikkje til auka behov for 
kontroll med kommunale garantiar. 
 
2.2 Kontroll etter inndelingslova når utgreiing om samanslåing er sett i gang 
Når utgreiing om samanslåing eller deling (inndelingslova § 3 andre ledd bokstav b) er sett i 
gang, kan departementet føre kontroll med om budsjettvedtaka i dei aktuelle kommunane er 
lovlege. Lovlegkontrollen går ut på å vurdere om budsjettvedtaket er i samsvar med krava i 
kommunelova § 46 om at budsjettet skal vere realistisk og i økonomisk balanse. 
 
Ved handsaminga av Prop. 109 L (2012–2013) Endringar i inndelingslova blei den statlege 
kontrollen med økonomien i forkant av inndelingsendringar ikkje lenger obligatorisk, men 
opp til skjønet til fylkesmannen. Grunngjevinga var at det ikkje er naudsynt å føre kontroll i 
kvart tilfelle eller i heile perioden mellom utgreiinga og gjennomføringa.  

3. DEPARTEMENTETS VURDERINGAR  

Per mai 2014 er 51 kommunar registrerte i ROBEK. Dei aller fleste kommunane er dermed 
frie til å ta opp lån så lenge låneopptaket knyter seg til eit lovleg låneføremål. I forkant av 
samanslåingar kan lånegjelda auke fordi det sitjande kommunestyret kan investere og velte 
kostnadane over på den nye, større kommunen. Departementet ser behov for sterkare statleg 
kontroll med kva for økonomiske forpliktingar den enkelte kommunen tek på seg i forkant av 
kommunereforma. Dette er bakgrunnen for at departementet vil vite kva høyringsinstansane 
meiner om at alle kommunar frå og med budsjettåret 2015 til og med budsjettåret 2017, blir 
underlagde krav om statleg godkjenning av låneopptak og enkelte langsiktige leigeavtalar, sjå 
nærare om framdrifta i kommunereforma i Prop. 95 S (2013–2014) Kommuneproposisjonen 
2015. Framlegget til lovendring gjeld ikkje fylkeskommunane.  
 
Kravet om statleg godkjenning skal førebyggje at lån, investeringar eller lokaliseringar lokalt 
skaper usemje mellom kommunar som kan vere aktuelle kandidatar for samanslåing. For å nå 
måla i kommunereforma, kan det vise seg vesentleg å unngå at investeringar og lokaliseringar 
dei komande åra snevrar inn kva for inndelingsendringar som lokalt blir oppfatta som 
aktuelle. For at dei samanslåtte kommunane etter reforma ikkje skal få svekka handlefridomen 
sin, er det vesentleg å unngå auka opplåning i forkant av reforma og å sørgje for at nye bygg 
osb. ikkje får ei lokalisering som gjer drifta av den nye kommunen vanskelegare. 
 
I dei tilfella der investeringane til dømes har karakter av strategiske tilpassingar i forkant av 
kommunereforma, vil departementet kunne la vere å godkjenne, heilt eller delvis, at 
kommunen tek opp lån eller inngår ein langsiktig leigeavtale, sjølv om føremålet isolert sett 
skulle vere lovleg. Kravet om statleg godkjenning av lån osb. er meint å hindre reint 
strategiske tilpassingar i forkant av kommunereforma. Det er ikkje tenleg å legge 
avgrensingar på investeringsnivået i seg sjølv. Dersom ein kommune er i økonomisk balanse, 
skal fylkesmannen ikkje nekte eit lån utifrå ei rein økonomisk vurdering.  
 
Denne styrkinga av den statlege kontrollen krev ei endring i kommunelova. Endringane vil 
innebere at også dei kommunane som ikkje er registrerte i ROBEK etter kommunelova § 60 
nr. 1, vil bli underlagde lånegodkjenning. For kommunane vil dermed denne statlege, 
økonomiske kontrollen gjelde utan vilkår for budsjettåra 2015–2017.  
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ROBEK er eit register over dei kommunane som er underlagde vilkårsbunden kontroll etter  
§ 60 nr. 1. Departementet tek sikte på å gje informasjon på nettstaden til ROBEK om eit 
eventuelt nytt krav om statleg godkjenning i § 60 nr. 6. Informasjonen på nettstaden om 
kravet om statleg godkjenning av låneopptak osb. etter framlegget til lovendring, vil ikkje ha 
rettsverknader, i motsetning til den ordinære registreringa av kommunar i ROBEK, sjå § 60 
nr. 4 andre punktum. Framlegget til lovendring vil innebere at enkelte vedtak ikkje vil vere 
gyldige utan statleg godkjenning. Den enkelte kommunen pliktar etter framlegget å orientere 
kontraktsmotparten dei vil inngå avtale med, om kravet om godkjenning. 
 
Kravet om statleg godkjenning av låneopptak og langsiktige leigeavtalar vil vere knytt til 
kommunestyret sine vedtak. Ved handsaminga av investeringsdelen i årsbudsjettet skal 
kommunestyret vedta investeringane som skal gjennomførast og korleis investerings-
porteføljen skal finansierast. I samband med dette gjer kommunestyret vedtak om eventuelle 
låneopptak, det vil ofte seie ei endring av låneramma. Leigeavtalar der alt det vesentlege av 
økonomisk risiko og kontroll med det underliggjande leigeobjektet er gått over på leigetakar 
(finansiell leasing), skal etter god kommunal rekneskapsskikk handsamast som ei låne-
finansiert investering i budsjett og rekneskap. Det inneber at slike avtalar vil bli handsama av 
kommunestyret og vil bli omfatta av eit krav om godkjenning. Leigeavtalar som er inngått på 
administrativt nivå som ei disponering av budsjettet, vil ikkje vere omfatta av eit krav om 
godkjenning. For dei fleste kommunane vil framlegget til lovendring i praksis innebere at eitt 
vedtak per år må ha statleg godkjenning. I tillegg kjem eventuelle budsjettrevisjonar i løpet av 
året der kommunen gjer vedtak om å ta opp nye lån. 
 
Kompetansen til å godkjenne kommunale låneopptak osb. er i framlegget til lovendring lagt 
til fylkesmannen. Fylkesmannen har inngåande kjennskap til alle kommunar i fylket og deira 
økonomi og utfordringar. Fylkesmannen har òg kjennskap til kva for inndelingsendringar som 
vil kunne vere aktuelle lokalt. Samla sett har fylkesmannen eit godt grunnlag for å føre den 
naudsynte kontrollen med låneopptaka til kommunane i forkant av kommunereforma. Dersom 
ei inndelingsendring har kome langt og det er etablert ei fellesnemnd etter inndelingslova  
§ 26, kan det vere tenleg at fellesnemnda gjev fråsegn om budsjettet og økonomiplanen for 
dei involverte kommunane, sjå rundskriv H-01/07. 
 
Det vil vere tenleg om fylkesmannen fram til utgangen av 2017 også skal vurdere om låne-
opptak eller langsiktige leigeavtalar i kommunar registrerte i ROBEK etter kommunelova  
§ 60 nr. 1, er strategiske tilpassingar i forkant av kommunereforma. 
 
Fylkesmennene handsamar normalt søknader om lånegodkjenning raskt. Det er truleg ikkje 
behov for å setje fristar for fylkesmannen si sakshandsaming av søknader om låne-
godkjenning. Departementet legg til grunn at kommunane bør kunne vente effektiv saks-
handsaming og svar innan rimeleg tid.  
 
Når sentrale styresmakter vurderer å auke den statlege kontrollen retta mot kommunane, må 
ein vege omsynet til det kommunale sjølvstyret mot det statlege behovet for kontroll. 
Inndelingslova legg rammene for lokalt initierte prosessar fram mot inndelingsendringar. Ved 
gjennomføring av ei nasjonal kommunereform blir inndelingsendringar eit tema for alle 
kommunar. For å sikre samanslåtte kommunar etter kommunereforma dei best moglege 
vilkåra for drifta og utviklinga vidare, kan det vere behov for styrka statleg kontroll i åra fram 
mot reforma. Utover desse tiltaka vil det truleg ikkje vere behov for avgrensingar på dei 
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økonomiske disposisjonane til kommunane eller deira forvaltning av eigendelane i forkant av 
kommunereforma. 
 
3.1 Når vil eit krav statleg lånegodkjenning gjelde frå? 
Framlegget til lovendring gjeld vedtak om lån som skal takast opp i budsjettåra 2015, 2016 og 
2017. Eit lån som er vedtatt som ledd i budsjettvedtaket for 2015 kan først takast opp i 2015. 
 
Departementet tek sikte på at ein eventuell proposisjon til Stortinget blir fremja raskt etter 
sommaren 2014 med sikte på vedtak hausten 2014. For å unngå tilpassingar for å kome rundt 
kravet om statleg godkjenning, tek departementet sikte på at lovendringa etter vedtaket skal 
gjelde frå og med dagen då høyringsnotatet blei sendt ut. Dette inneber at framlegget til 
lovendring vil gjelde for vedtak om budsjettet for 2015 som blir gjort etter 14. mai 2014. 
Fram til 1. januar 2015 vil eit vedtak om låneopptak som ledd i budsjettvedtaket for 2015, 
vere av intern karakter og ein plan for komande aktivitet. Grunnlova § 97 er ikkje til hinder 
for at ei lov i nokre høve kan gjelde for hendingar eller posisjonar før lova er handsama og 
vedteken. 
 
Dette høyringsnotatet blir sendt ut samtidig med at Prop. 95 S (2013–2014) Kommune-
proposisjonen 2015 blir fremja for Stortinget. Høyringa er omtalt i proposisjonen. 
Kommuneproposisjonen gjev føringar for rammene for budsjettprosessen i kommunane for 
2015 og departementet legg til grunn at framlegget til lovendring i høyringsnotatet i løpet av 
kort tid er kjent for kommunane, også ved at dei er høyringsinstansar. Departementet 
oppmodar kommunane til å leggje til grunn for arbeidet med budsjetta for 2015 at 
fylkesmannen skal godkjenne vedtak om låneopptak og leigeavtalar i tråd med framlegget i 
dette høyringsnotatet. Å leggje ein slik føresetnad til grunn er etter departementets vurdering 
inga stor ulempe dersom det likevel ikkje skulle bli fremja ein lovproposisjon eller Stortinget 
ikkje er samd i framlegget om å endre lova.  
 
3.2 Avgrensingar i verkeområdet 
Framlegget til lovendring gjeld ikkje fylkeskommunale vedtak. Framlegget gjeld heller ikkje 
Longyearbyen lokalstyre som elles er bunde av kommunelova § 60, sjå framlegget til endring 
i svalbardlova § 43. I samråd med Justis- og beredskapsdepartementet er utforminga av 
føresegna i svalbardlova forenkla utan at ein tek sikte på realitetsendringar. 

4. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSAR 

Handsaminga av søknader om lånegodkjenning vil bli handtert innanfor dei ordinære 
rammene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. For kommunane vil dei 
administrative konsekvensane vere svært avgrensa, men det vil måtte gjerast nytt vedtak i 
kommunen dersom fylkesmannen ikkje godkjenner låneopptaket eller leigeavtalen.  
 
Dersom ein kommune ikkje får godkjenning og forpliktingane i ein kontrakt blir broten, kan 
kommunen få eit tap på kontraktsrettsleg grunnlag. Departementet viser til at kommunane kan 
unngå slike tap ved å informere kontraktsmotpartane og søke om godkjenning før dei lèt seg 
binde av avtalar. Ein legg til grunn at slike tap for kommunesektoren som heilskap vil vere 
svært avgrensa. 
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5. FRAMLEGG TIL LOVENDRINGAR 

 
I 

 
I lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) skal  
§ 60 nytt nr. 6 lyde: 
 

6. Også for kommuner som ikke er underlagt statlig godkjenning etter nr. 1, er vedtak i 
kommunestyret for budsjettårene 2015 til og med 2017 om opptak av lån eller om 
langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre 
kommunen utgifter ut over fire budsjettår, ikke gyldig før det er godkjent av 
fylkesmannen. Kommuner som inngår kontrakter som krever godkjenning, må orientere 
sine medkontrahenter om kravet om godkjenning. 

 
II 

 
I lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard skal § 43 lyde: 
 

Kommuneloven § 59, § 60 nr. 1 til 5 samt kapittel 10 A får tilsvarende anvendelse for 
Longyearbyen lokalstyre. 

 
III 

 
Lova tek til å gjelde straks, med verknad frå og med 14. mai 2014. 
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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI

	

Justis- og samfunnsavdeling Justiisa- ja servodatossodat

Deanu gielda/Tana kommune
tt / 1-1-s

Rådhusv. 3
9845 Tana

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
20.03.2014 Sak 2014/1443 29.04.2014

Ark 331.2

Saksbehandler/direkte telefon: Espen Larsen - 78950306

Søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler 2014

Vi viser til søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler for 2013 til prosjektet "Tana vannområde
2013 - 2015".

Fylkesmannen orienterer om at det er tildelt kr 100.000 til prosjektet.

Tildelingen er lavere enn omsøkt beløp. Dersom dette gjør det nødvendig med vesentlige
endringer i prosjektplanene skal Fylkesmannen underrettes om dette. Dersom kommunen
ikke ser seg i stand til å gjennomføre prosjektet i det hele tatt så trenger Fylkesmannen en
snarlig orientering om dette slik at midlene da kan omdisponeres til andre formål.

Fylkesmannen forutsetter at prosjektene dokumenteres med en sluttrapport ved prosjektets
slutt. Dersom prosjektet går over flere år ber vi også om en statusrapportering ved hvert
årsskifte. Rapportering merkes med "Rapportering på Tilbakeholdte skjønnsmidler".

For de prosjektene som tildeles midler kan søknader med vedlegg samt rapportering legges
på Fylkesmannens nettsider. Hensikten med dette er å få størst mulig erfaringsoverføring til
andre kommuner. Det forutsettes også at kommunen aktivt formidler informasjon om
prosjektet og resultatene av dette bl.a. til innbyggerne i kommunen.

Vi vil anmode Kommunal- og regionaldepartementet om å utbetale midlene i forbindelse med
ordinær rammeoverføring.

Med hilsen

Ingvild Aleksandersen
Assisterende fylkesmann Espen Larsen

rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Vedlegg: Vedtatt fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler pr 24.04.2014

Postadresse: Telefon: Org.nr.: E-post: Intemett:
Statens hus 78 95 03 00 967 311 014 fmlipostmottak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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Vedtatt fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler pr 24.04.2014

Navn på
kommune/
vertskommune Navn på tiltaket/prosjektet:

Søknads-
beløp

Vedtatt
tildeling

Tana Tana vannområde (2013-2015)




140 000




100 000
Alta OSO Barnevern - Finnmark




500 000




300 000
Alta Alta, Kautokeino, Loppa vannområdet 2013-2015




148 000




100 000
Båtsfjord saman om ein betre kommune




100 000




100 000
Sør Varanger Joikeprosjektet i Sør-Varanger




320 000




0
Porsanger Forprosjekt Porsanger Virtuell skole




380 000




250 000
Nesseby Samarbeid om næringsutikling i Indre Finnmark




600 000




0
Tana Pilotprosjekt for å videreutvikle koblingen mellom




300 000




300 000
Alta Nye Altamodellen 1 500 000




Sør Varanger Tjenesteinnovasjon i kommunene i Finnmark




300 000




300 000
Sør Varanger Administrasjon av interkommunalt skadefellingslag




150 000




150 000
Nordkapp Omorganisering og fornying innenfor skatteinnkreving

og økonomiforvaltning




220 000




0

Nordkapp støtte til Arctic Race of Norway




400 000




0

Alle kommuner Sjumilssteget Kartlegging/prosjekter 4 750 000 4 750 000
Diverse kommuner Gode skoleeiere i Nord Norge




475 000




475 000
Reserve Force Majeur/reserve 1 175 000 1 175 000




Sum 11 458 000 8 000 000
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Informasjonsbrev til alle kommuner       DATO: 11.03.2014 

 
             VÅR REF: 14/00338-1 

 
 

 
 
 

Informasjon om at overgangsordningen i mineralloven 

avsluttes i løpet av 2014 
 

Mulig økt henvendelse til kommunen om arealavklaring 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) sender 
i disse dager ut et informasjonsskriv til drivere av massetak uten konsesjon etter 
mineralloven. 
Vi minner i dette skrivet om avslutning av overgangsordningen i mineralloven, og 
at frist for å få på plass driftskonsesjon er 1. januar 2015. 
 
Vi regner med at en del kommuner får et økt antall henvendelser (om 
arealavklaring) i forbindelse med dette. Vi sender derfor ut denne korte 
informasjonen om temaet. 
 
Mineralloven 
Mineralloven er sektorlov/bransjelovverk for mineralnæringen og trådte i kraft 1. 
januar 2010. Loven forvaltes av DMF.  
Arealbruken er regulert av plan- og bygningsloven som forvaltes av den enkelte 
kommune, mens terrenginngrepet må utføres i henhold til driftsplan som skal 
godkjennes av DMF. 
 
Etter 5 års overgangsperiode og før 1. januar 2015 skal alle mineraluttak som 
omfattes av mineralloven ha driftskonsesjon og godkjent drifts- og 
avslutningsplan.  
Et fåtall masseuttak kan drive i henhold til tidligere konsesjoner som nevnt i 
mineralloven § 69.5, det vil si: 

 ervervskonsesjon med driftsvilkår etter konsesjonsloven, kalkstensloven 
eller kvartsloven, eller 

 konsesjon med driftsvilkår etter industrikonsesjonsloven 
 
Driftskonsesjon 
Ordningen med driftskonsesjon innbefatter en aktørgodkjenning, det vil si at DMF 
vurderer kompetanse, økonomisk skikkethet og om det legges opp til bergfaglig 
forsvarlig drift. Det stilles krav til opprydding og istandsetting både under og etter 
avsluttet drift.  
 
Driftskonsesjon kan i prinsippet tildeles for et nærmere definert område 
(konsesjonsområde) uten at uttaksområdet er avklart etter annet lovverk. En slik 
konsesjon vil i praksis være verdiløs dersom forholdet til annet lovverk som pbl., 
forurensningslov, kulturminnelov osv. er uavklart.  
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Manglende avklaring i forhold til plan- og bygningsloven 
DMF er kjent med at det i svært mange kommuner finnes både grus- og steinuttak 
som ble startet opp lenge før slike tiltak ble regulert gjennom lovverk. Etterhvert 
har slike masseuttak blitt regulert gjennom f.eks. plan- og bygningsloven, 
forurensningsloven, kulturminne-loven, naturmangfoldloven. Av forskjellige 
årsaker har ikke dette blitt fulgt opp for alle uttak i tilstrekkelig grad av ansvarlige 
myndigheter og dermed er det mange uttak som ikke har noen formell 
planavklaring i forhold til bestemmelsene i kommunens arealplan eller 
kommunedelplaner. 
 
Konsesjonssøknad og høring 
Søknad om driftskonsesjon og forslag til driftsplan sendes på høring før DMF fatter 
vedtak om konsesjon. På den måten kan vi fange opp hvorvidt konsesjonsområdet 
og andre forhold rundt terrenginngrepet er avklart i forhold til annet lovverk, 
herunder også kommunens arealplan med bestemmelser. Flere kommuner, 
fylkeskommuner og fylkesmenn velger imidlertid å avvente sin høringsuttalelse 
inntil det foreligger en formell planavklaring etter pbl., f.eks. godkjent 
reguleringsplan.  
 
Konklusjon 
Direktoratets råd til den som skal søke om driftskonsesjon, er at det gjelder å være 
tidlig ute med planavklaring etter plan- og bygningsloven for å unngå ulovlig drift 
etter 01.01 2015.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 

 

 

Torbjørn Killi Olsen      Marte Kristoffersen 

seksjonssjef       seksjonssjef 

 

 

Dokum entet er elek tron isk  signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

Mottakere:  

 Alle landets kommuner 

 

Kopi til:  

 Alle fylkesmenn 

 Alle fylkeskommuner 

 

 

Vedlegg: 1 (Informasjonsskriv til drivere av massetak) 



 
 

 
                DATO: 03.03.2014 
 
                              VÅR REF: 14/00323-1 
 
 

 
 
 

Viktig informasjon til drivere av massetak! 
 
Avslutning av overgangsordning i mineralloven – frist for å ha 
på plass driftskonsesjon er 1. januar 2015. 
 
Alle drivere på mineralske forekomster med uttak på totalt mer enn 10 000 m3 og alle 
uttak av naturstein uansett størrelse, skal senest 1. januar 2015 ha driftskonsesjon. 
Da mineralloven trådte i kraft 1. januar 2010 fikk mange igangværende virksomheter 
en overgangsperiode på 5 år for å få på plass driftskonsesjon. 
 
Skal du drive videre fra 1. januar 2015 må du derfor snarest søke om driftskonsesjon 
dersom du ikke allerede har: 

• driftskonsesjon etter mineralloven eller 
• ervervskonsesjon med driftsvilkår etter konsesjonsloven, kalkstensloven eller 

kvartsloven, eller 
• konsesjon med driftsvilkår etter industrikonsesjonsloven 

 
Vi gjør oppmerksom på at drift uten nødvendig konsesjon innebærer at Direktoratet 
for mineralforvaltning kan iverksette tiltak og sanksjoner etter minerallovens kapittel 
12. 
 
Mer informasjon og veiledning for søknad om driftskonsesjon finnes på hjemmesiden 
vår: www.dirmin.no 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Randi Skirstad Grini  
direktør  
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