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Saksbehandlers vurdering:

Som vedlegg følger~regjeringens mineral strategi til behandling i Planutvalget og
Kommunestyret. Regjeringens mineral strategi utgjør et viktig dokument for Fauske kommune i
den videre satsning innenfor området mineraler. Det er derfor at dokumentet undergår en
behandling i både Planutvalg og Kommunestyret.

Fauske kommune har allerede tatt en rekke viktige steg på veien mot å etablere ny drift i
Sulitjelma. Blant annet gjennom å vedta et 3 årig prosjekt hvor prosjektrnålene er;

. Få økt verdiskapning innen næringslivet i Fauske med utgangspunkt i mineralske

ressurser i Fauske
. Utvikle et nært samarbeide med Nordland fylkeskommune om videre næringsutvikling

basert på mineralske ressurser i Fauske
. Få en best mulig karlegging av mineralske ressurser i Fauske, og

. Styrke Fauske kommune som tilrettelegger for næringsutvikling basert på mineralske
ressurser.

For å drive frem dette prosjektet har vi ansatt en egen prosjektleder som tiltrer stilingen iløpet av
høsten 2013. Prosjektleders oppgave vil da være å følge opp kommunens vedtatte
mineralstrategi.

Regjeringens mineralstrategi setter fokus på flere aktuelle utfordringer i dette arbeidet. Spesielt
pekes det.på kommunens saksbehandling, ivaretakelse av miljøhensyn, kompetanse,
samfusansvar mv. Samtlige av disse områdene vil kreve en ikke ubetydelig innsats av Fauske
kommune. Etter rådmannens mening har Fauske kommune gjennom arbeidet med å få på plass
en egen mineralstrategi lagt et svært godt grulag for den videre prosess. Kommunestyrets
vedtak om å rullere arealplanen er viktig for å legge til rette for næringen.

Med bakgru i regjeringens mineralstrategi har Utmarkskommunenes Sammenslutning (UUS)
brakt opp to problemstilinger til diskusjon;



. Mineralstrategien åpner for at staten gjennom statlig arealplan kan overstyre

kommunenes planarbeide. USS mener at forslaget uthuler kommunenes
arealplanyndighet uten at nødvendige grunner for et slikt inngrep foreligger.
Rådmanen prinsipielle syn er at arealplanyndigheten er en grunnpilar i det lokale
selvstyre og således ikke skal rokkes ved. Men det kan tenkes to forhold Som kan trekke i
retning av at statlige myndigheter utfører visse plantiltak; det ene forholdet er
kommunenes planapasitet kan være begrenset både mht kunnskap om
planleggings spørsmål innenfor mineralnæringen, men også ren kapasitet til å utføre
saksbehandlingen. Imidlertid blir det også et spørsmål om hvilken kapasitet statlge
myndigheter har til å utføre denne oppgaven. Dermed blir antakelig spørsmålet til slutt
hvordan statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter kan samarbeide om å
utvikle kapasitet og kunskap innenfor plan og bygningsloven knytet til
mineralnæringen. Det andre momentet som taler for at staten gjerne kan ivareta
planfunksjoner er at de da vil møte statlige særinteresser med sine mange innsigelser.
Noe som kan være en nyttig erfaring. Ofte får kommunene kritikk for sendrektighet i
planarbeidet, mens saneten i mange tilfeller er at innsigelser medfører behov for

ytterligere saksbehandling, gjentatte politiske behandlinger, offentlig ettersyn i flere
runder mv.

. Den andre problemstilingen som USS tar er opp er fordelingen av verdiskapningen fra
mineralnæringen. Verdifulle mineraler utgjør for noen kommuner en verdifull
naturessurs, men de offentlge inntekter utvinningen av slike ressurser gir, går
utelukende til staten. Etter rådmannens mening har man gjennom nåværende
krafiregime skapt en grunnleggende aksept for at kommunene har krav på en varig andel
av verdiskapningen fra vannaftutbygginger. Derfor har kommuner som Fauske store
inntekter fra eks salg av konsesjonskraft som nettopp er kommunens andel av
verdiskapningen etter å ha avgitt naturressurser. Den samme problemstilingen er også
aktuell innenfor marin sektor hvor kystkommunene nåjobber aktivt for å fremme det
samme prinsippet overfor oppdrettsnæringen. I dag avgir en kystkommune areal til
oppdretts aktiviteter uten at kommunen får direkte verdier tilbake. Kystkommunene har
foreløpig ikke fått gjennomslag for hverken avgift på biomasse, arealavgift el andel av
det som må betales til staten for å få konsesjonen (untatt eiendomsskatt på anlegg).
Rådmanen er av den prinsipielle oppfatning at når en kommune avgir naturressurser så
skal kommunen ha en varig andel av verdiskapningen. Enten det gjelder kraft, oppdrett,
mineral eller andre naturressurser. Derfor er det betimelig at problemstilingen diskuteres,
også med bakgrunn i at kommunene ikke har andel i selskapsskatten. Noen vil mene at en
skattelegging av mineralnæringen til fordel for kommunene, vil øke den samlede skatte-
og avgiftsbelastning. Det vil etter rådmanens mening være feil signal til en næring som
er kapitalkrevende, spesielt i oppstartsfasen. Rådmanen argumenterer for en fordeling
av eksisterende skatte -og avgifter ti fordel for kommunene. Når vi ser hvordan staten
har forvaltet sitt eierskap i Sulitjelma mht opprydding er det ikke urimelig å forlange at
kommunene i fremtiden får en direkte andel i verdiskapningen basert på at dette er varige
inngrep i naturen med en påfølgende foruensningsproblematikk. I tilegg kommer
mulige fremtidige endrede driftsformer innenfor bergverk hvor manskaper vil være
bosatte andre steder og fraktes inn til gruvene i en form for ((turnus)). Dermed vil ikke
kommunen oppleve en større økning i fastboende med de skatteinntekter vi da går glipp
av.



Etter rådmanens mening er det også betimelig at Fauske kommune tar en ledende posisjon blant
norske kommuner i det videre arbeidet. Nordland fylkeskommunes vedtak om å etablere en
fagskole innenfor bergverksfaget forn høsten 2013 er med på å legge et fremtidig grunlag for

Fauske som et kompetansesenter innenfor mineralnæringen.

Saken fremmes til debatt og uten innstiling fra rådmanen.

INNSTILLING:

*

Even Ediassen
rådmann

Utskrift sendes:

Enhetsleder planutvikling

Rådmannen til videre
forføyning
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De fleste gjenstander vi omgir oss med, inneholder
mineraler. Når vi bygger veier eller utvikler teknologiske
produkter, er vi avhengige av mineralske råstoffer - for
å nevne noen områder.

Men også vekst og stabiltet i verdensøkonomien
forutsetter god tilgang på mineraler. Norske fjell
inneholder store verdier i form av mineralressurser.
Det er derfor avgjørende at vi forvalter mineralressursene
på en god måte.

Økt internasjonal etterspørsel etter mineraler og metaller
har gitt høyere priser og ført ti mer interesse for norske
mineralressurser. Det er økende optimisme i mineral-
næringen, og mange mineralbedrifter jobber aktivt for
å utnytte mulighetene som ligger i norske fjell.

12010 la regjeringen frem en ny minerallov som erstattet
fem andre lover. Mineralloven var et viktig skritt for å
forenkle regelverket på minera1fe1tet, og for å skape
oversiktlge og forutsigbare rammebetingelser for mineral-
næringen. Saksordføreren for mineralloven, Arne L.
Haugen fra bergverksbygda Løkken, sa den gangen:

"Når det gjelder de ufattelige verdiene i berggrunnen, så
lar vi i alt for stor grad tilfeldighetene råde. Det må det bli
slutt på. Disse verdiene må også forvaltes bærekraftig og til
befolkningens beste.))

Den nye mineralloven var en god start. Denne strategien
er et godt grunnlag for videre felles arbeid. Med ny
teknologi, nye markedsmuligheter og nye verktøy skal
vi bygge på den sto1te historien bergverkindustrien har
i Norge.

Regjeringen ønsker at Norge skal være et attraktivt land
å drive mineralvirksomhet i. Norsk mineralnæring har
gode muligheter for vekst. Lønnsomme mineralbedrifter

kan skape nye verdier, bidra til flere arbeidsplasser
og gi lokale, positive ringvirkninger. Ved en målrettet
og langsiktig satsing på kompetanse, nyskaping og ny
teknologi, kan næringen bli av stor betydning, ikke minst
i distriktene.

Norsk mineralnæring skal være blant verdens mest
miljøvennlige. Mineralbedriftene skal vise samfunns-
ansvar, og jeg er opptatt av å bidra ti en god sameksistens
mellom mineralnæringen, lokalsamfunnet, andre næringer
og samiske interesser.

Arbeidet med strategien har vært lagt opp som en bred
prosess. Vi har hatt en god dialog med mineralbedriftene,
Norsk Bergindustri, minera1forvaltningen, miljø-
organisasjoner, sjømatnæringen, Sametinget og andre
berørte myndigheter og interessegrupper. Takk ti alle
som har vist et stort engasjement og gitt verdifulle
innspil.

Sammen har vi lagt et solid grunnlag for å utvikle en
miljømessig forsvarlig og vekstkraftig mineralnæring.
Jeg vil følge opp strategien i nært samarbeid med
næringen, berørte myndigheter og andre interesser for
å finne solide løsninger på utfordringene. Sammen skal
vi gjøre de store visjonene til virkelighet.

God lesning!

\~~~L
Trond Giske

Nærings- og handelsminister
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Arna steinknuseverk utenfor Bergen. Foto: NCC
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1 Sammendrag

Økte priser på metaller og mineraler har ført ti en
oppblomstring av mineralproduksjon flere steder i verden.
Ny teknologi og utviklingen og utbredelsen av forbruker-
elektronikk har gitt økt etterspørsel etter sjeldne metaller
og mineraler. Dette har ført til større interesse fra EU,
Kina, USA og flere andre land for å sikre tilgangen på
strategisk og økonomisk viktige mineraler og metaller.

Kapittel 2 presenterer bakteppet for regjeringens
strategi for mineralnæringen. Mineralnæringen bidrar
med en rekke mineraler som er nødvendig for samfnnet.
Mineralvirksomhet gir sysselsetting, skaper positive
lokale og regionale ringvirkninger og gir skatteinntekter
til samfunnet. Norge er rikt på mineralressurser, og
utviklingen åpner for nye muligheter for mineralnæringen
i Norge. Regjeringens mål er en verdiskapende og
lønnsom mineralnæring med god vekstkraft. Norsk
mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige
og aktivt søke fremtidsrettede løsninger. Forutsigbar
og effektiv saksbehandling skal være en rettesnor for
praktisering av regelverk overfor næringen.

Kapittel 3 beskriver norsk mineralnæring og norske
ressurser og muligheter. Norges geologiske undersøkelse
har anslått verdien "i bakken)) av kjente og undersøkte
metallressurser som vurderes som lønnsomme å utvinne,
ti om lag 1 400 mrd. kroner. I tillegg kommer verdien
av pukk- og grusressurser, naturstein, kull og industri-
mineraler.

Norsk mineralnæring omsatte i 2011 for 12,4 mrd.
kroner og hadde 6 000 ansatte. De viktigste delene av
næringen målt i omsetning er byggeråstoffer (pukk og
grus) med 4,7 mrd. kroner i omsetning, industrimineraler
med omsetning på 2,9 mrd. kroner, metaller (hoved~
sakelig jern) med 2,5 mrd. kroner i omsetning, kull for 1,4
mrd. kroner og naturstein for 900 mil. kroner. Næringen
er en utpreget distriktsnæring, med Rogaland, Nordland,
Finnmark og Møre og Romsdal som de viktigste fylkene
rIålt i antall ansatte og omsetning. I tillegg er aktiviteten
på Svalbard betydelig.

Kapittel 4 beskriver regjeringens strategiske innsats-
områder. Samfunnsansvar og miljø, betydningen av et
forutsigbart rammeverk, kartlegging av mineralressurser
og viktigheten aven effektiv, kompetent og fremtidsrettet
mineralforvaltning er viktige innsatsområder. Det samme
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er investeringer ogkapitaltilgang,utdann.ingog FoU.
Detskallegges tilrette for sameksistens mellom mineral-

virksomhet,andre næringer og samiske interesser. . .
Mineralvirksomhet har konsekvenser for miljøet. Slik

virksomhet kan også ha konsekvenser for andre næringer.
En seriøs mineralnæring må. ha en aktiv tilnærming til

samunnsansvar, finne de beste miljøløsningene ogvære
en positiv drivkraf ivertskapskommunene. Miljømessig
forsvarlig deponering avavgangsmasSer er viktig foråfå
tilgod sameksistens med andre næringer og for åsUtre
at naturmiljøet ivaretas på engod måte.

Kamp om arealer kan føre tilatverdiflle mineral-

ressurser båndlegges til annen bruk. For å sikre samfnnets
fremtidige behovfor mineralressurser, må hensynet ti

. mineralressurserivaretas i den kommunale og regionale
arealplanleggingen. Dette forutsetter god kunnskap om
. mineralressursene.
. Vedvurderingav riye minèraluttakskal det gjennom-
føres grundige konSekvensutredninger som gir et faglig
godt grunnlag for beslutniIiger,Sarttidigmå det sikres
. effektive og forutsigbaremyndighetsproseSser. Ramme-
verket for mineralvirksomhetskal bli tydeligere, gi bedre
forutsigbarhet og gi grUnnlag for tids" og kostnads-
effektivebeslutningsprosesser. ..

Dirl)ktoratet forminera1forva1tning er statens sentrale
fagetat for forvaltning og utiiytelse av mimJlalressursene
iNorge inkludertpå Svalbard; Etaten skal styrkes for
bedre å kunne bistå næringen og ivareta sin rolle .
iforvaltningeri avnorskemineralressurser. . .

Den forsterkede satsingen på kartlegging av mineral"

ressurser i Norge skal videreføres; . .

Norgès geologiske undersøkelse startet i 20n et
. fireårig kartleggingsprográr for geofysisk kartlegging
av Nord-Norge. Når kartleggingsprogrammet er sluttrt;

vil om lag tre fjerdedeler av Nord-Norge være geofysisk
kartlagt. I 2013 starter en tilsvarende kartlegging for
Sør-Norge.

VirkeÌniddelapparatetharflerelåne-, garanti. og
. tilskuddsordninger som er relevante. for mineralriæringen,
Det skal legges til retle for at eksisterende ordninger i det
meringsrettede.virkerniddelapparatet er tigjengelige. og
aktuelle ftiraktører i mineralnæringeii og at de bidrar til
åutløse finansiering fra andre kilder. . .

Tilgang påkômpetentarbeidskrafer avgjørende for
mineralmeringen.Det er krevende å rekruttere nødvendig
personelL Regjeringen støtter allerede et professorat i
malmgeologi ved Universiteteti Tromsø og Vil støtte

opprettelsen av' et femårig professorat irnirieralteknikk ved
. NTNU. Regjeringen vil vurdere flere studieplasser ihnenfor
realag og teknologi og utvkling avfagi grunn- .
.oriplæringen som er relevante for mineralnæringen~
Utvkling av opridatertkunnskap og innhenting åvny
kunnskap forutsetter aktive FotJ-miljøer;internasjonalt

samarbeid og forsknings- og utvklingsaktivitet i bedriene.
Dette er ,viktig for vekst og verdiskaping imineral- .

næringen, for miljøet og for samnnet. ..
. Regeiverkettor undersøkelse ogütvnning av mineral-
ressurser på den norske kontinentalsokkelen er ikke
tilpasset dagenssituasjon~ Det er behov for en reform
av regelverket.
. Det er av stor betydning å skape et grunnlag for
sameksistens mellom inineralnæringen,. samiske interesser
og andre berørte næringer og interesser. Detlegges vekt
på å finne løsninger for sameksiStens basert pågod dialog
og enfelles fotståelseav utfordringene.

COAHKKÃIGEASSU
. Mêtállaid ja mhierálaid haddelassáneamit leat ea1áskaht-
tánminerá1abuvtadeainiolu báikkin måilminis, Odda
teknologiijaja ovdáneapmi ja geavahuselektronihkalaš
lávdadeapmi leatváikkuhan dasa ahte hárvenaš metállaid
ja minerálaidjearut leat lassánan.Datlea mielddisbuktán
ahte EO,Kina,USAjaolu earáriikkat leateanet
beroštišgoahtán sihkkarastit ahtestrategalašja
ekonomalaš dehá1aš metállat leat olaheainis;

Kapihtal2 cilge duogážaráddehusabarggu birra
minerálaea1áhusa strategiijaiguin. Minerálaealáhus
buvtada olti minerálaid inaid servo dat dárbbašà~

Minerálaea1áhus buktá bargosajiid, duddjo positiivva
báikkálašjaguovlulaš lassivåikkuhusaid jaaddá
vearrosisaboaduid se(vodahkiL N orggas leat olu minerála-

.' resurssat,ja ovdánearirnl rahpá odda vejoiåšvuodaid
minerálaea1áhussii Norggas. Ráddehusau1binillea
ovddidit. árvobuvtadeaddji ja gánnáhahtt'ininerá1aea1áhu"
sa mas lea bu orre ovdánaIivejolašvuohta. N org-ga mÌ- .
nerá1aealáhus ga1gá leatokta daidgaskkasmiilea máim-,
mi buoremus birasseasti jaga1gá árjála,ccatohcat
boahtteáigái heivehuvvoii covdosiid. Einnostahtti jå
beaktilisáššemeannudeaPrrigalgá leat oaivadussan
njuolggadusaid' geavaheRmis ea1áhusa ektui.

Kapihta13cilge minerálaealáhusa ja resurssaid ja
vejolašvuodaid N orggas.Norgga geologalaš iskkadeamit
leat ineroštallanahte árvu "eatnamiin",gos gávdiòjit
dovddus ja iskojuvvon metállaresurssatmaidlea
gánnáhahtt (oggat, lea sullii 1400 inrd. kruvnnu. Dasa
lassin,boahtá vel árvu mollengeadge-jaCievraresurssain,
luonddugedggiin,.cadainja industriijaminerá1a:n.
. Jagi2011leaiNorgga minerálaea1áhusa gálvojöhtu12,4

mrd. kruVnnu jadasledje 6000bargL Ealáhusa dehá- .

1eamos buktosat gálvojoduektuileaf huksenávdnasat .
(mollengeadggitja cievra) ,mas gálvojohtu leai 4,7 mrd;
kruvnnu, industriijaiinerá1aid árvuleai2,9mrd.kruvnnu;
metállaid (eanašruovdi) 2,5 mrd.kruvnnu, cadaid
gálvojohtu leai 1,4 mrd.kruvnnu ja luonddugedggiidfas.
900miljovnnakruvnnu. Ealáhusleacielga guovloea1áhus,

ja deháleamos fylkkat meroštallohivvonbargiija



gálvojoduektui1eat Rogalándda, Nordlándda, Finnmárku
ja Møre ja RomsdaL Dasalassin leatdoaimmat Svalbárdc

das mearkkašahtt olu go árvvoštalá bargiid,gálvojodu
jaeksportta ekti.

Kapihtal4 cilgeráddehusastrategaH1Š vuoruhanguov-
lluld. Servodatbvddasvástádus ja biras, einilostihtt
rámmaid mearkkašupmi, minerálaresurssaidkártendo-
. iiinmatja beaktils, gelbb6lašja boahtteáìgásaš
. minerá1ahálddašeapmi leat dehálaš vubruhansuorggit.
Seammá guoskáinvesteremiidda janihtadeapmái, ohppui
ja FoU:ii. Dilidgalgá láhccitnu ahte šattašii buorre .
ovtHi.sdoiibman mineráladoaimma jaeará ealáhusaid ja
sáiniid beroštumiidgaskka.

Mineráladoiibrna cuohcábirtasiL Dánlágan doaibma
váikkuha maid earáealáhusaide, Aššálaš minerálaealáhus

galgá.aktiivValaccat fuòlahit.servodatovddasvástádusa,
gávdnat btioremus birascovdosiidja doaibmat
positiivvalaš jodihanfápmunverddegielddain. Bázahus-
mássaid rádjamat mat dahkkojitbiraslaš dohkála,š vugiin
1eàtdehálaccat oaccuhit áigáìbuorre ovttasdoiibmama
earáea1áhusaiguin jasihkkarastá ahte luonddubiras bures

vuhtiiváldojuvVo.
Eanetgilvuareálaid ektui sáhttádagahit ahtedehálaš

minerálaresurssat biddjojuvVojit earáidháldui.. Sihkkaras-
tindihti servodilaboahtteáiggi dárbbuid minerá1aid

ektui,ferte. minerá1aresurssaiddeasttdvuhtiváldit
.gieldda1aš-ja guovhi1ašareálaplánabarggus; Dátgáibida
máhtu minerálariggodàgain: .

Go odda minen'i.laid árvvoštallá roggagoahtit, degalget
vudolaš váikkuhuscieIggadeai'ntcadahuvVot mat n1earrá~

dusaide addet fágala,šbuori vuodu; Seammás ferte
sihkkarastit beaktiIis ja ollslaš eiseválddiidproseassaid.
. Mineráladoaimma ra.rrat galget šaddat cielgaseappot,
addit blioret èinnostahttinvejolašvuoda javuoducadahit
.áige-ja gö1Io beaktiIis meariidanproseassiid.

Minetálahálddašandirektoráhtta lea stáhta guòvddáš
. fágaetáIta. das mo há1ddašit jageavahit minerálaresurs-
saidNorggas, ja nu maiddáiSvalbárddas, Etáhta gàlgá
. nannejuvvot vaisáhtt buorebut cuovVolitja veahkehit
ealáhusa ja gòzihit iežas rolla rtrgga mlrierálaresurssaid
hálddašeamisi

Minetálaresurssaid viiddiduvvon kártendoaibma
N orggasgalgá joatkašuvvat. N orgga geologalaš gUòrahal-

lan (NGU) álggahii jàgi 20ii njealjejagigeofysihkalaš
kárteriprográmma kartet Davv-N orgga. Gokártenpro~
gráma loahpahuvvo,de lea sul1igolbma njealjádasoassi
DaVV-Norggas kártejuvVon geofysihkalaccat. J agi2013
álggåhuvVo seammalágan .kártenprográmaLulI-N orggas.

Váìkkuhangaskaoapmeapparáhtas gávdnojit olu loatna~,
dáhkidan- ja doaiaortnegat maid mineráIa,ealáhus, sáhttá

ávkkásta1at. Dilt galget láhccojuvVot liu ahteortnegat mat
juo leatgávdnamis. ealáhusguvllot váikkuhangaskaoapme-
apparáhtas. galgetleat olámuttos ja' áìgeguovdil., miiierála~

ealáhusa oasálacciide, ja váikkuhit dasa ahte earát maid
servetruhtadeapmáL .

Minerálaealáhussii lea mearrideaddjiii ahte gávdno
gelbbolaš bargofápmu. Lea gåibideaddjiháhkatdárbbaš1aš
bargoveaga:Ráddehus doaru juo dál málbmageo1ogiija
professoráhtaRomssa Universitehtas,jaáigu miid.. .
veahkkinasahit vidajagî minerálateknihkiiaš professoráh-
ta NTNU:s..Ráddehus.árvvoštal1á eanet lohkaiisajiid
rea1fágainja teknologiiafágain ja buoriditresurssaid
dakkár fágaide vuoddooahpus matminerálaea1áhussii
bohtet ávkiii.

OvddiditodasmahttojUvVon máhtu ja, cohkket odda
dieduideaktuda a,ktiivvalaš Fo U-birrasiid,
riikkaidgaskasaš ovtasbarggU jadutkan- ja ovddideaddji-
doiimmaid fitnodagaidbealis.Dat lea mávssolaš miiierála-
ea1áhusaovddideapmái jaárvobuvtadeapmái, birrasii ja
servodahkiL
Njuolggadusat ma,tgusket minerá1aresurssaid

roggamušaide ja iskkademiide norgga nannánjuolggis eai
1eat heivehuvVon dálááigái. Njuolggadusaidlea dárbu
odasmahttiL .. .

Lea stuora mearkkašupmi dasa ahteininerá1aealáhtisa;
sáini beroštumiid ja eará gUoskevaš ealáhusaidja
beroštumiidgaskka ráhkaduvvo vuoddu, ovtasdoaibma-

miL . Dan oktavuodäs deatthuvvo gávdnat

ovtasdoaibmancovdosiidman vuoddun leat buorit
ságastalamatja oktasaš áddejupmi hástalusaidektuL
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2 En fremtidsrettet
mineralnæring

2.1 ØKT BEHOV FOR MINERALER

Befolkningsvekst, teknologisk utvkling og økonomisk
vekst, ikke minst i folkerike land i Asia, har ført ti økt
etterspørsel etter mineraler og metaller. Mineraler og
metaller inngår i nesten all vareproduksjon, og stabil
tigang på mineraler er derfor en forutsetning for
økonomisk vekst. I Norge ble det i 2011 brukt mineralske
råstoffer tisvarende 13 tonn per person.

Stigende priser på metaller og mineraler, ustabile
markeder for flere mineralressurser og usikkerhet ved
forsyningssituasjonen for enkelte råvarer, er utfordringer
for det moderne samfunnet og for all næringsvirksomhet
som benytter mineraler og metaller. Sikker tigang på
mineraler får derfor stor oppmerksomhet hos myndigheter
og i næringslivet.

Norge har betydelige mineralressurser. Disse må
forvaltes på en god måte for å legge ti rette for vekst og
for å skape lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser i
mineralnæringen. Ved å sørge for geologisk grunnlags.
informasjon av høy kvalitet, kan myndighetene gi bedrif.
tene et godt grunnlag for å finne og utnytte nye driv-
verdige mineralforekomster.

Mineraler er ikke-fornybare ressurser. Sikring av
tigangen på mineraler er en stor utfordring for industriell
virksomhet. Etterspørselen etter mineraler øker samtidig
som mineralressursene blir mer krevende å finne og
utvinne. Mineralindustrien globalt vil i økende grad ta
i bruk forekomster med fattigere innhold av etterspurte
mineraler. Samtidig bidrar teknologisk utvikling og
produktivitetsvekst til at utvinningen stadig blir mer
effektiv.

Resirkulering av metaller og mer effektiv bruk av
mineraler og metaller er blitt viktigere for en bærekrafig
avfalls- og ressurshåndtering og for å redusere bruken av
råvarer. Noen metaller, slik som kobber, bly og aluminium,
har egenskaper og bruksområder som gjør at de er godt
egnet for resirkulering, og resirkuleres allerede i høy
grad. Elektroniske kretskort i datamaskiner, mobil-

telefoner og annet elektronisk utstyr kan inneholde flere
titalls ulike metaller. Den økte bruken av elektronisk
utstyr og forbruksvarer har gitt grunnlag for såkalt
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. "urban mining". Det vil si resirki.leringav metaller fra
blant annetelektronikkog hvitevarer. Effektivesysterner
for resirkulering bidrar til å redusere behovet for ny
utvinning og er etviktig supplementtil mineralutvinning
for å dekke samfunnets behovfonnetaller. .

Satsing påfornybarenergi og utbredelse avmobil~

telefoner, bærbare datamaskiner og andre elektroniske
produkter har ført til en' sterk økning i etterspørselen etter

spesialmetaller. For flere av disse metallene domineres
produksjonen av få land og få selskaper. For eksempel står
Kina. for om lag 95 pst. av produksjonen av sjeldne
jordarter; Itilleggforegåt en betydelig andel avverdens
mineralutvnningi politiskustabile områder. Dette er
faktorer som medfrer forsyningsrisiko for virksomheter
som har rrineralersom innsatsfaktor.

EU-landene, har . stor industriproduksjon. sammenlignet
med råvareproduksjonen., EU forbruker om lag 20 pst. av
verdens metallprodùksjon og stå for 3. pst. avverdensc
produksjonen. Usikker tilgang på metaller er derfor en
betydelig utfordring for deri europeiske industren. Dette
er bakgrunnen for EUs råvareinitiativ fra 2008 der den
langsiktige tigangen påråvarer, bærekrafg nïvaretilg¡ig
fraeuropeiske kilder og resirkuleringen av meta1er er
sentrale elementer. Europakommisjonen fulgte i 201lopp
med en . strategi for å håndtere mangelen på stabiltet
i råvaremarkedene. . .

FlereJand har etter EUsråvareinitiativ utabeidet
strategier for å sikre råvaretigangen til egen industri .og
for ålegge tirette for økt mineralutvnning. Frankrke,
Tyskland og USA har utarbeidet strategier der det legges
vektpå tilgangen på mineralske råvarer. Fiiilandut-
arbeidet en mineralstrategii 2010 ogSverige liifrern en
mineralstrategLi februar 2013.

Målet for regjeringens næringspolitikk er størst mulig
samletverdiskapinginorsk økonomi, noe som også ..
innebærer full sysselsettng. Næringspolitikken skalbidra

ti at bedrifer lykkes oghal god vekstevne. Myndighetene
skal bidra med ,så stabile ogf~rutsigbare ramme-
betingelser sommulig. Deter bedriftene selv som må
utnyte m.ulighetene for lønnsom virksomhet. Dette er
et grunnleggende perspektiv i regjeringens arbeid med
mineralnæringen.. . . .
Deter de samlede nimmebetinge1sene sorner

avgjørende for å utløse vekst- og verdiskapingspotensialet
i mineralnæringen. Regjeringens økonorniskepòlitikk, '
. energipolitikk, ,miljøpolitikk, samerdselspolitikk;
ütdanningsc,innovasjons-og forskningspolitikk, et godt
Virkemiddelapparat og forenkling for å redusere nærings-
livetsadministiafivebyrder, er områder som er viktige for ...

. å utløse vekst på en bærekrafg Iliåte: .
Omdømme, samnmnsansvar, miljø og forholdet til

lokalsamfnnet blÌr stadig viktigere.' Lokalsamfunnene
forventer positive ringvrkninger av mineralnæringens. .
virksomhet,. og iitbedritene driver miljømessig forsvarlig,
Regjedngen for vb ter at selskaper som driver eller ønsker
å drive mineralvirksomheti Norgehar enaktivholdniiig. . .0 '.



ti samfnnsansvar, miljø, sin rolle i lokalsamfnnet og
forholdet til andre næringer.

Mjneraln~ringen skaper arbeidsplasser og positive
ringvirkninger i norske lokalsamfnn. Dette gjøres .
gjennom lønnsom drif, ved å ta i bruk moderne teknologi
og effektive drifmetoder oggjennotnåha høye kravtil

. bærekrafig og miljømessig forsvarlig Virksomhet. .
Utvnning av metaller og mineraler innebærer miljø~

utfordringer. Det er avgjørende å finne liiiljømessiggode
løsninger. Regjeringen forvent:ratbelastningen påmiljø
ftanædngensvirksoriliet bli'så liten som mulig. Mineral-
Viksomhet kan kreve store arealer og virksomhetene hat

i mange ti1fellerbehov for' å deponere, store mengder
testmasser. Det erviktig medlangsiktige løsningerfor
håndtering av slike masser. Deponering må skje på en
miljømessig forsvarlig måte, Regjeringen forventer at .

bransjen arbeider aktivt med å minimeremengden
restmasserog medvirker tilåutvkleløsninger for
. alternativ bruk av rnassene der dette er praktisk mulig.

En annen miljøutfordringer bruk avkjemikalieri:fere

produksjonsprosesser. Kjeinikalier brukes til å skille
ut verdifulle mineralerogürenheter,og for å binde
. avgangsmasser ved deponering.Utslipp ogbrukav
miljøgifer skal.unngås. Regjeringen forventer. at bransjen
har enmålrettetinnsats og aktiv holdning rnot utslipp
av miljøfarlige kjemikalier.

Oppstart av ny mineralvirksomhet krever sOm oftest
lang planlegging og store investeringer. Foratmineral-
bedriftene skal ønske. å investere i. Norge. er det behov for
gode rammebetingelser som stimulerer tien verdi-
skapènde og lønnsom mineralnæring. Rammeverket
må lèggeti.rettefórgode, oversiktige og effektve
myndighetsprosesser. Detbidrar ogsåtil å økeforutsig- .
barheIen, fot bedriftene i forbindelse, med investerings- .
beslutninger. ForatNotgeskal være et attaktivt .
investeringslandfòr mineralviksomhet må det være en
god forvaltning av i,ineralressursene, Dette omfatter

effektÌvrnineralkartlegging, og god ressursplanlegging,
Effektivog miljøverinlig driforutsetter brukavhy

kunnskap og teknologi. Forårealiserevekstpotensialet
inæringen, er tilgang på kvalifsert arbeidskraf og.
utvkling av ny kunnskap avgjørende. Gode utdannings-
i tilbud og tilrettelegging for forskning og innovasjon er
viktige faktorer forvekst imineralnæriiigen.

2. Norskmiteralærlng ska være b1àltverdens
mest miljøveniige og akvt søke freintidsrettde
løsiiger. . .

3. Forutsigbar og effèktvsa.ksbehandling ska
være en rettsnor for allestatlige,regionaIe.
og kommúnaJe myndigheters praktserig
av regelverk overfor nærigen..

4.,'Vekstkafni næringen ska stykes gjeiioin
fortsatt satsingpå.tnneralkatleggng, tilgang på
liormasjøD om norske miøeraiessurset,i)edre
ressursplaneggng,førlsatt uMklng av miteral-
forvaltningen og satsing på kunnskap og tilgag

på. kompetent arbeidskraf. ,.

Det er egne ramrnevi1kårfor mineralVrksomhet på
Svalbard. Politikken for næringsVirksomhet på Svalbard
er lagt iblant annetSt.rre1d. nr. 22 (200s.2009) Svalbard
og-Stortingets behandling av denne; og setter feks. svært

høyemiljømålJor Svalbard. Strategi for mineralnæringen
medfreringen endringer i gjeldende svalbardpolitikk,
heller ikke hår det gjelder mineralvirksomhet.

Nasjonat mjeraorllin
Defskal opprettes et nasjonalt mineralforumíoropp-
følging av strategi for mineralnæringen. Forumet ledes
aV Næring&- og hande1sdepartementetög skal bidra til
godgjeiinomfting, fremdri og forankring av titakene .i strategien. .
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'" 3 Norske mineral-
ressurser og
mineralnæringen
i Norge

3.1 MINERALVIRKSOMHET I NORGE

Mineralnæringen har historisk vært viktig for norsk
økonomi og har også dannet grunnlag for annen nærings-
virksomhet. Det er en typisk distriktsnæring med
bedrifter i alle landets fylker. Næringen har noen få relativt
store bedrifter, primært innenfor utvinning av jernmalm,
enkelte industrimineraler og kull. De fleste bedriftene
er relativt små.

I 2011 hadde mineralnæringen vel 6 000 sysselsatte,
fordelt på 1104 uttakssteder og 833 bedrifter. Næringen
omsatte for 12,4 mrd. kroner, med en eksportandel på 60
pst. Siden 2005-2006 har det vært en positiv trend i
næringen med økt sysselsetting, økt omsetning og økt
eksport, avbrutt aven midlertidig nedgang som følge av
virkningen av finanskrisen i 2008. Det har vært relativt
sterk vekst i omsetning og sysselsetting i næringen i
perioden 2010-2011. I 2010 var omsetningen 10,8 mrd.
kroner, og næringen hadde om lag 5 500 sysselsatte.

Det største mineralflket i Norge målt i sysselsetting
er Rogaland med om lag 800 sysselsatte i 2011. Andre
store mineralfylker målt i sysselsettng er Finnmark,
Nordland og Møre og RomsdaL. Disse fire fylkene og
Svalbard stod i 2011 for 56 pst. av samlet sysselsetting
i næringen. Vestfold, Sør-Trøndelag, Akershus, Nord-
Trøndelag, Sogn og Fjordane og Telemark har alle over
200 sysselsatte i næringen. Målt i omsetning er Møre og
Romsdal det største mineralflket med en samlet omsetning
på 2 mrd, kroner i 2011.

Mineralbedriftene bidrar også ti sysselsetting for
. underleverandører. Bedriftene kjøper transporttjenester,

service- og vedlikeholdstjenester, og gir ringvirkninger
gjennom økt aktivitet i lokalsamfnnet. Noe av
produksjonen brukes også som innsatsfaktorer i industri-
produksjon i Norge.

Det innenlandske forbruket av mineraler er i betydelig
grad knyttet til pukk og grus til bygge- og anleggsformål,
selv om også en god del av natursteinproduksjonen og noe
av industrimineralproduksjonen avsettes i Norge. Innenfor
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FIGUR 1 - UTVIKLING I OMSETNING (SALGSVERDI), EKSPORT OG SYSSELSATTE - PERIODEN 2000-2011
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FIGUR 2 - PRODUKSJONSVERDI MINERALRESSURSER 2000-2011 (2011-VERDI)

8000

6000 -
4000

2000o O
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

MilL. kr

5000

4500'

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

o
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

. ENERGIMINERALER

. METALLER

. INDUSTRIMINERALER

. PUKK OG GRUS

. NATURSTEIN,

Kilde: Mineralressurser
i Norge 2011



andre deler av næringen, som malm, industrimineraler
og kull, er det derimot høye eksportandeler.

Eksporten fordeler seg på en rekke mineralprodukter.
De fire store eksportmineralene i 2011 var jern, kull,
kalkstein og pukk. Andre viktige eksportmineraler er
blokkstein (hovedsakelig larvikitt), ilmenitt (titan), olivin,
nefelinsyenitt og kvarts/kvartsitt.

For noen tiår siden var det et betydelig innslag av
offentlg eierskap i mineralnæringen. I dag har staten kun
eierskap i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

(SNSK). Under SNSK ligger de heleide datterselskapene
Store Norske Spitsbergen Grubekompani og Store
Norske Gull. Det foregår utvinning av kull på Svalbard
i regi av Store Norske Spitsbergen Grubekompani, mens
Store Norske Gull driver lete- og undersøkelses-
virksomhet på Svalbard og i Nord-Norge.

3.2 MINERALBRANSJENE

Mineralnæringen deles normalt opp etter produksjon av
ulike råstoffer. Det er vanlig å skile mellom følgende fem
hovedgrupper råstoffer (i parentes er utvalgte eksempler
og typiske produkter angitt):

· Byggeråstoffer (pukk, sand og grus)
· Industrimineraler (kalkstein, dolomitt, olivin, kvarts

og grafitt m.fl.)
· Metallmalmer Gern, nikkel og ilmenitt - titandioksid m.fl.)
· Naturstein (larvikitt, granitt, skifer m.fl.)
· Energimineraler (steinkull og torv)

FIGUR 3 - ANTALL ÅRSVERK I MINERALNÆRINGEN INKLUSIV SVALBARD - 2011
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FIGUR 4 - EKSPORTVERDI ETTER RÅSTOFFTYPE -2011
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Pukk brukes til veibygging, infrastruktur og husbygging. Pukk er rimelig a produsere, men dyrt a transportere. Pukk brukes fortrinnsvis lokalt. Foto: Getty Images

Bremanger Quarry i Sogn og Fjordane eksporterte i 2011 3,3 milL. tonn pukk til blant annet Nederland og Belgia. Bedriften har en CO,-vennlig knusemetode som involverer
a slippe steinen fra 200 meters høyde inne i fjellet. Her fra anlegget på Dyrstad ved Svelgen. Foto: Bremanger Quarry



Foto: NCC

BYGGERÂSTOFFER

Byggeråstoftbedriftene avsetter i hovedsak sine produkter,
pukk, grus og sand, ti bygge- og anleggsformåL.

Produktene går ti mange viktige formål i samfunnet, slik
som bygg, veier og anlegg, og virksomheten er i stor grad
påvirket av aktivitetsnivået i disse sektorene.

Omsetningen av byggeråstoffer var i 2011 på 4,7 mrd.
kroner og utgjorde dermed rundt 38 pst. av omsetningen
i mineralnæringen. Om lag 2 750 personer var sysselsatte
i byggeråstoftbransjen og produksjonen var fordelt på 950
små og store uttakssteder. Mange uttkssteder må ses i
lys av at lange transportavstander på land ikke er forenlig
med en kostnadseffektiv forsyning av pukk og grus.
Beregninger foretatt av pukk- og grusnæringen antyder at
ved transport over 30 kilometer fra uttksstedet, overstiger

transportkostnaden kostnaden ved selve produksjonen.
Mange pukk- og grusuttak er eid av aktører innenfor
bygge- og anleggssektoren.

I 2011 eksporterte bransjen for 1 mrd. kroner, noe som
tilsvarer vel en femdel av omsetningen. Eksporten går ti
geografsk nærliggende land (Tyskland, Nederland,
Danmark, Polen, Storbritannia og andre deler av Nord-
Europa). Lokalisering av produksjonen i nær tiknytning til
havnefasilteter gjør eksport av pukk fra Norge lønnsomt.

BREMANGER QUARRY AS

Tidlig på 1990-tallet ble egenskapene til sandsteinen i
Bremanger i Sogn og Fjordane undersøkt. Det ble
konstatert at sandsteinen hadde gode egenskaper til
bruk i blant annet veibygging. I dag er Bremanger Quarry
AS et av de store eksportpukkverkene i Norge. Den spesielt
harde sandsteinen benyttes til blant annet asfalt-
produksjon i Nederland og Belgia, men også til betong, i
jernbanebygging og ulike offshoreprosjekter. i 2011
eksporterte Bremanger Quarry 3,3 milL. tonn pukk og
hadde en omsetning på om lag 235 milL. kroner. Selskapet
i Bremanger genererer også strøm i produksjons-

prosessen. Dette bidrar til mer kostnadseffektiv og bære-
kraftig produksjon.
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Flyfoto av Sibelco Nordies anlegg for utskipning av olivin på Âheim i Sogn og Fjordane. Foto; Harald M. Valderhaug

Kvarts brukes til blant annet solceller og glass, her i en halogen lampe. Foto: Istockphoto industrimiiieralet grafitt er eii viktig bestanddel i litium-ion batterier.
Her et bilbatteri fra en Mercedes Benz. Foto: Getty Images



.. "
IJi/UJ

ti

Il

Il
:(( ~'¡~

~t

.1\ $i ,~ ~

Titanhvitt (titandioksid) brukes som hvitfarge i blant annet plastprodukter, tannkrem,
næringsmidler og kosmetikk. Foto: Istockphoto
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Det er behov for mange ulike metaller ved bygging av vindmøller, blant annet jern,
kobber og sjeldne jordarter. Foto: Getty Images
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Nefelinsyenitt brukes som fyllstoff blant annet i keramikk, glass og maling. Foto: Sliutterstock

INDUSTRIMINERALER

Industrimineraler har ofte egenskaper og kvaliteter som
gir et bredt anvendelsesområde i annen industri. For
enkelte industrimineraler er det smale anvendelses-
områder og få produsenter på verdensbasis. Det er ikke
uvanlig at produsent av industrimineralet og industri-
bedrifter har et nært samarbeid om tilpasninger i kvalitet
og egenskaper for industrimineralprodukter. Stabil tigang
på industrimineraler er helt avgjørende for den globale
industrien, teknologisk utvikling og for utvkling av nye
produkter. Det er sysselsatt knapt 960 personer i industri-
mineralbransjen. I 2011 omsatte bedriftene for 2,9 mrd.
kroner, tisvarende om lag 23 pst. av samlet omsetning i
mineralnæringen. Samlet eksport av industrimineraler var
2,3 mrd. kroner, noe som innebærer at nær 80 pst. av
industrimineralproduksjonen i Norge går til eksport.

En betydelig andel av industrimineralproduksjonen
er knyttet til produksjon av dolomitt og kalkstein.
Et tyetalls bedrifter driver slik produksjon. Hustad-
marmor i Møre og Romsdal er verdens største leverandør
av kalksteinsfyllstoff ti papirindustrien. Norge er også
verdens største produsent av mineralet olivin som brukes
i blant annet stålproduksjon. Andre industrimineraler
i Norge er kvarts og kvartsitt som blant annet benyttes til
fremstiling av glass, innenfor produksjon av halvledere og
solceller og i metallurgisk industri. På Senja utvinner
Skaland Graphite AS Ilakgrafilt og er en av kun to produ-
senter i Europa av dette mineralet.

OLIVIN I VANYLVEN

Olivin er et magnesium-jernsilikat med høyt smeltepunkt,
høy egenvekt og stor varmekapasitet. Mineralet brukes
blant annet i stålindustrien for å felle ut urenheter og i alu-
miniumsindustrien. Andre anvendelsesområder er støpe-
risand, råstoff for ildfaste produkter og steinullproduksjon.
Et nytt bruksområde for olivin som er oppdaget i den
senere tid, er at mineralet egner seg godt til å absorbere
en rekke tungmetàller. Ved Åheim i Vanylven utvinner
Sibelco Nordic AS olivin fra en av verdens største og

li reneste olivinforekomster. Antatte reserver på Åheim er
over 500 milL. tonn. Salget i 2011 var 2,2 milL. tonn, som

jf utgjør om lag 40 pst. av verdens produksjon av olivin. De

viktigste eksportmarkedene er Europa, men olivin fra
~ Åheim blir i dag eksportert over hele verden.
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IKlåstad brudd ved Larvik i Vestfold utvinnes om lag 20 000 m' granittblokker hvert år som eksporteres over hele verden. Lundhs Emerald, eller mørk larvikitt,
er en granittsort som brukes til blant annet benkeplater på kjøkken, fasadeplater, gulvfliser og skulpturer. Foto: Jørn Holtan



Lundhs Antique utvinnes ved Sirevåg, Rogaland, her brukt som fiser på gulvet i Fashion
avdelingen på Dubai MalI. Foto: Morten Rakke

Fasaden på Devon Tower I Calgary er kledd med Lundhs Royal Blue som er en larvikitt.
Foto: Sean Phillips

NATURSTEIN

Naturstein er en samlebetegnelse på all stein som brukes
i for eksempel bygninger, monumenter og utearealer.
Naturstein brukes også til andre formål som eksklusive
interiørprodukter, Det er vanlig å inndele naturstein i
kategoriene blokkstein, skifer og murestein. Utvinning av
blokkstein av larvikitt utgjør den mest betydningsfulle
delen av næringen. Fra Vestfold produseres og eksporteres
råblokker av larvikitt ti Europa, Kina og India.

Det foregår produksjon av blokksteinprodukter i blant
annet Sogn og Fjordane, Hedmark, Nordland, Buskerud
og Sør-Trøndelag. I Fauskeområdet er det noe produksjon
av marmor. Skifer og murestein produseres flere steder i
landet. Av størst betydning er skiferproduksjonen i Alta,
Oppdal og Ott.

I 2011 hadde natursteinbransjen 655 sysselsatte og den
omsatte blokkstein for 534 mil. kroner, skifer for 256 milL.
kroner og murestein for 131 mil. kroner. Det tisvarer vel
7 pst. av omsetningen i mineralnæringen. Om lag 56 pst.
av produksjonen går til eksport.

Bruk av mer effektivt og moderne produksjonsutstyr
for utvinning av naturstein, særegen kompetanse og
sjøtransport er viktige faktorer for .utvikling av næringen.

LUNDHS AS - PRODUKSJON
AV EKSKLUSIV LARVIKITT

Larvikitt er en av de mest eksklusive natursteintyper i
verden og er kåret til Norges nasjonalbergart. Bedriften
Lundhs AS er den største produsenten av naturstein i
Norge med om lag 150 ansatte. Selskapet hadde en samlet
omsetning på 386 milL. kroner i 2011. Nesten hele produk-
sjonen går til eksport. De største markedene er Kina, India,
Italia, Spania og Frankrike. Det er i alt 7 forskjellige typer
larvikitt, med Lundhs Blue og Lundhs Emerald som de
mest kjente, Larvikitt benyttes blant annet til fasàdeplater,
benkplater i kjøkken og bad og gulvtlser.Larvikitt pryder
en rekke kjente bygg. Blant dem er verdens første syv-
stjerners hotell, Burj-AI-Arab i Dubai, Jame Asr Hassanil
Bolkiah-moskeen'i Brunei og verdens største kjøpesenter
Dubai Mali' På Manhattan i New York er en rekke butikk-
fasader dekorert med larvikitt.
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Oversiktsbilde dagbruddet på Tellenes, Titania NS. Foto Titania AS/Linda Løvås



METALLMALMER

Produksjon av metallmalmer har lange tradisjoner og
historisk betydning i Norge. Flere lokalsamfnn er bygget
på den store økonomiske aktiviteten knytet til utvnning
av malmer. Sølvgruvene på Kongsberg, utvnning av
kobberkis i trøndelagsområdet og utvnning av jern
mange steder i landet er eksempler på utvinning som har
hatt stor betydning.

Det var i 2011 tre produsenter av metallmalmer i Norge.
Alle er blant de største mineralbedriftene i landet I Nord-
land produserer Rana Gruber slig Hernpulver,,) og spesial-
produkter med høyere bearbeidingsgrad basert på
jernmalm. I Sokndal i Rogaland produserer Titania AS
ilmenitt og noe nikkelkonsentrat I Finnmark produserer
Sydvaranger Gruve AS jernmalm.

Utsikter til god etterspørsel etter metaller innebærer
at det igjen er økt interesse for å vurdere produksjon av
malmer i Norge. Gjenåpning av jernmalmproduksjonen
i Sør-Varanger høsten 2009 er et eksempel på dette. Det
vurderes også oppstart av andre prosjekter. I Kvalsund
i Finnmark utreder selskapet Nussir ASA muligheten for
utvinning av kobbermalm, og i Sogn og Fjordane arbeider
Nordic Mining ASA med planer om å utvinne ruti fra
Engebøfjellet i Naustdal kommune.

I 2011 arbeidet om lag 1 060 personer i malmbransjen.
Det er vekst i bransjen og omsetningen økte fra 1,8 mrd.
kroner i 2010 til 2,5 mrd. kroner i 2011. Malmbransjen
eksporterer nesten hele sin produksjon. I 2011 utgjorde
eksportverdien 2,2 mrd. kroner, en eksportandel på
nærmere 90 pst

Jernmalm produseres hos Rana gruber og Sydvaranger gruve. Jernet produsert i
disse gruvene har en rekke ulike anvendelser. Hovedproduktene går til blant annet
bil- og byggeindustrien, men det produseres også spesialprodukter som går til
blant annet bruk i kjemisk industri, til vannren.singsformål, malingsindustrien og
betongindustrien. Foto: Istockphoto

FAKTA

Titania AS i Sokndal kommune i Rogaland er en av Europas
største leverandører av råstoff til pigmentindustrien. Titania
utvinner svart ilmenittkonsentrat som foredles til hvitt, rent
pigment - titandioksid - som anvendes i produkter som
maling, lakk, papir og plast, kosmetikk og næringsmidler.
Selskapet, som ble grunnlagt i 1902, er i dag en del av det
amerikanske selskapet Kronos World Wide Inc. Forekomsten i
Sokndal er en av verdens største, og Titania står for om lag
6-8 pst. av årlig produksjon av dette råstoffet i verden. Kronos

i Titan AS i Fredrikstad er et søsterselskap avTitania. Bedriften i
Fredrikstad videreforedler konsentratet til hvitt pigment.

Økte priser på jernmalm har resultert i økt jernmalm-
produksjon i Norge. Veksten i mineralomsetningen i 2010 og
2011 kan delvis tilskrives dette. Rana Gruber AS er et av
Norges største mineralselskaper. Produksjonen er doblet i

løpet av fire år. Jernmalmforekomsteni Dunderlandsdalen er
av Norges geologiske undersøkelse anslått å være Norges
mest verdifulle. Sluttproduktet hematitt selges i hovedsak til
metallurgisk industri og kjemisk industri. Datterselskapet RG
Mineral AS produserer ulike spesialprodukter til maIing-
produsenter og bygge- og bilindustrien.

I Sør-Varanger har det vært lange tradisjoner for utvinning av
jernmalm. Det statseide selskapet AlS Sydvaranger var i
mange år en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet, men driften
ble nedlagt i 1996 som følge av svak lønnsomhet. I 2009 ble
det igjen startet opp jernmalmproduksjon i regi av Sydvaranger
Gruve AS. Selskapet har om lag 400 ansatte og er på god vei
ti å nå produksjonskapasitet på 2,8 milL. tonn jernmalm-

konsentrat per år. Det vurderes å øke produksjonskapasiteten
ytterligere.



STRATEGI FOR MINERALNÆRINGEN

3 : Norske mineralressurser og mineralnæringen i Norge

30/31

111J

~

'I

~ t,~
!i~'tMiJrir'làlr~

I
,~"r "B 'ï,

;f J!

· ".¡¡ÍIit _jf
1';#1'

¡it
~

i. ri!

,¡,
~
1/ '! ;¡

~~'.~'

.!L

Il~'f IV

~ .
NiH

~
I. .-;.

Il ,;1

!j

:.).
¡'t ~,:

ti

11¡;
,li

,,,\l"' ~ ¡N
'"

Ol

''ì~ !J
ìi
~ ¡Ul ts'l if

il ~
'"

~~~g¡ ~

ìl
CJ

rl¿f)~

;tt
'b1i !I¡

',(
II m

ro rJ
1',:

~~:I,

;: ~,

.,' ~¡ fi
~~l

r;;; iVP

p~

.'!

'ïf :i

l(,~ it' " 'h'
'J

"u)ïí .L il
~1 ll?p'

!¡~

,
:l:'

~ ;i
"111

r,

..

,¡

~ ;'
lI

fil.': 't.
:¡j

'\I
11

i~

II

ii

~
¡i~ (rf¡ t1l ~i ');~

¡H

.. ;:J i!j~
~

t~l\ tg,
m ~

~~

'l~
U'"

¡¡ æi

li~ '"
lW-

~t:~~ rß

~r:~I:;fí
'! "

't.

,,!l.
iìl

ó!~ ~

fi

:'i ,&,

i IN
'l i! M''-)

¡¡
Ui

1I
¡ti

~!;~i
l~~

It

ll ¡g~

. ,~
~

.~ ~
t#

~,
\\

w
ií

;i

'f ~l'

Il ~~: :r~ t¡,'
'.W
~

l! !l.l
lI ~

iJlgll II

w

D
.T¡

¡¡

'Il

li"
li ~&

i'~

""

(\~Jl \lj ~i'.i
i.1l.\ì~'li ~~%r:

,l
''1'I"

,~ i' ,,' (~à'
¡rj

'\;"

ol

il

r ~)t ;~:

~, !~

,il~~
~

IIVtin.

¡jf ~W ;¡ ~

~~

'~
'.:.l

*;,

1l'¡¡
i~':l~

,¡. ;l~,:ll.. lO.l." ~ ,Afi it
,I;

~¡
.,. f!. i'!1

\: ~ il ~ 1~
1!:

-~,

Utsikt fra Lunckefjellplatået mot sør over Marthabreen der vi ser utslaget Ira Svea Nord under Skollfjeilet og den påbegynte veien
over breen mot innslaget på Lunekefjellsiden, tatt 3.rnai 2012. Foto: SNSK, Malte Joehrnann
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ENERGIMINERALER

Energimineraler er forbindelser som avgir energi ved
forbrenning. I dag er det to selskaper som driver kull-
produksjon på Svalbard. Det er Store Norske Spitsbergen
Grubekompani AS som har drift i Gruve 7 i Adventdalen
utenfor Longyearbyen og Svea Nord om lag 60 km sør for
Longyearbyen, og det russiske selskapet Trust Arktikugol
i Barentsburg som startet produksjon igjen i 2011. Store
Norske Spitsbergen Grubekompani er verdens nordligste
gruveselskap og er fortsatt en hjørnesteinsbedrift på
Svalbard.

Det er også en forholdsvis beskjeden torvproduksjon
i Norge med uttak i flere fylker. Det ble omsatt kull- og
torvprodukter for 1,46 mrd. kroner i 2011 og næringen
hadde om lag 520 ansatte. Norsk torvproduksjon brukes
hovedsakelig ti jordforbedring og kompostering, men kan
også brukes ti energiformåL. For torver det lav eksport-
andel, mens eksportandelen for kull er nesten 100 pst.
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3.:lMINERALRESSURSENE I NORGE

økt lete, oguiidersøkelsesvirksomhet forutsetter god
kunnskap om iiorskberggrunn og ressurspotensiaL
Norges geologiske undersøkelse har som sin fremste
oppgRve å samle inn, bearbeide og tilrettelegge geo"
fysiske, geokjemiskeog geologiékegrUIlnlagsdata.

Prisutviklingen på mineraler og metaller og utvklingen
avny produksjons. og leteteknolögiformineralressurser

fører til at gamle ressursområder får ny verdi og at nye
ressurstyerkan utforskes. En god forvaltning av mineral.
ressursene krever .et langsiktig perspektiv der både
tradisjonelle råstoffter og potensielt nye fremtidige

råstoffterblir ivaretatt. Teknologiske gjennombrudd,

prisendringer og nye niiljøst:darderkan utløse. nye

behov og betydelige endringer i etterspørsel og pris for
ulikeråstoffter. . .
. EUs råvareinitiativ påpeker svakheter og utfordringer

idet globale markedetfor mineralressurser, og skisserer
strategier for å møteutfordringene. Også Norge Og norsk
næringsliv er tjent med et velfngerende glo balt marked
for mineraler og metaller. Blant annet importerer Norge
.idagsto,remengder råvar. .. er tiproduksjon ava1timinium,
nikkel og ferrolegeringer. økt produksjon av mineraler og
metaler i Norge vilværeet bidrag til verdens behovfor
stabil tilgang på ressurser;

Norge hår betydelige mineralressursersom kan bidra ti
Europas ressurstilgang. Norge er allerede i dagen viktig
produsent av flere ressurser som eksporteres til europeis.
ke og andre markeder. Eksempler er titanmineraler;.
jernmalm, kull, kalk, kvårts,nefeliiisyenitt, olivin, pukk og
naturstein. Norge ed tilegg Europas største produsentav..
aluminium, ferrolegeringer, kunstgjødsel, manganlegerin.
ger,. nikkelinetallogsilsiumrretall.Dette er produkter
som i hovedsaker pasett på import av mineralråstofffor
videre bearbeiding; .

Norges geologiskeuIldersøkelse har beregnetåtnorske
kjente oguiidersøkte metallressurser meddagehS priser.

har. en verdi på rundt 1400 rtrd~ kroner. L tilegg kommer
industrmineraler, pukk, grus; kull og naWrstein,som er
beregnettilanslagsvisl100 mrd. kroner, og alle mineral.
forekomster som ikke erundersøkLGeo1ogiske og .
drifttekniske forhold,prisen på arbeidskraft og andre
kostnader knytèttil utvnningen vil styre :hvor stor andel
av "insitu" verdien som i praksis kan realiseres, økt
kartlegging og nye funn vilkunné økeverdianslagené.
Priser som kan realiseres i markedet og produksjons.
kostnader knytet til utvnning; vil være avgjørende for
'om slike ressurserkan gi grunnlag forbediftsøkonomisk
lønnsom mineralvrksomhet. . .

De siste årene harmarkedeiie formineralressurser
endret seg betydelig. Prisene på inange mineáiler Og

, metaller har økt. Med fortsattveksti verdensøkonomien
er det grunn ti å anta at prisene på mange mineralér '
ifremtiden vil ligge pået høyere nivåennidag, selv om
det også i årenèfremover kan være en utfordring med
svingningerimineralprisene. Videre hii den teknologiske

og industrielleutvldingen inedførtat riyemetall.og
minéraltyperblir stadig viktigere. I Europa har denne
utvklingen ført tienérkjennelse av at tilgangen ti
enkelteminéraler ogmetallerikke lenger kan tas for gitt.
Europakommisjonen har utabeidet en oversikt over

mineraler der produksjonener dominert av få enkeltand.
Inoen tilfellerdreier det seg også om ustabile områder.
Europåkommisjonens mål er at industrien i ElHandene
hår göd tilgang til mineraler fra sikre kilder..

Norge har sannsynlige forekomster av flere metaller
og industrniineraler der produksjonen er doininertavet
fåtall land; For noen av metallene og industrmineralene
foregår det allerede produksjon iNorg~.I hvilken grad det
ergrunn1agfotfremtidig kommersiell utnytng åv
forekomster av andre metal1erog industri mineraler som
i dag ikke Utvinnes i Norge, må kartléggesh¡ermere. .



FIGUR 5: LEDENDE PRODUSENTLAND FOR UTVALGTE INDUSTRIMINERALER 12010

Diamant Russland 26 Botswana 20 DR Kongo 15

Feidspat EU 33 Tyrkia 23 Kina 11

Flusspat Kina 56 Mexico 18 Mongolia 7

Grafitt Kina 86 India 5 Brasil 4

Gips Kina 26 EU 15 Iran 10

Kaolin EU 30 USA 22 Kina 11

Magnesitt Kina 64 Russland 12 EU 12

Nefelin syenitt Russland 84 Canada 10 Norge 6

Olivin (estimat) Norge 43 Japan 25 EU 10

Fosfat Kina 37 Marokko 15 USA 14

Kali salter Canada 29 Russland 18 Hviterussland 15

Salt Kina 23 USA 17 EU 9

Talk Kina 27 EU 17 India 14

FIGUR 6: LEDENDE PRODUSENTLAND FOR UTVALGTE METALLMALMER 12010

Bauxitt Australia 31 Brasil 15 Kina 14 60.

Beryllium USA 85 Kina 14 Mosambik 100

Krom Sør-Afrika 36 Kazakhstan 29 India 14 79

Kobolt Kongo 67 Canada 6 Australia 5 78

Kobber Chile 33 Peru 8 Kina 7 48

Gull Kina 13 Australia 10 USA 9 32

Jern Kina 41 Australia 17 Brasil 14 72

Bly Kina 43 Australia 17 USA 9 69

Mangan Kina 33 Sør-Afrika 17 Australia 15 65

Molybden Kina 40 USA 22 Chile 15 77

Nikkel Russland 17 Indonesia 14 Australia 11 42

NioblTantal Brasil 92 Canada 7 99

Platina Sør-Afrika 60 Russland 30 Zimbabwe 4 94

Sjeldne jordarter Kina 98 Russland 2 100

Titanmineraler Australia 23 Canada 22 Sør-Afrika 14 59

Wolfram Kina 84 Russland 5 Bolivia 2 91

Vanadium Sør-Afrika 34 Kina 33 Russland 31 98

Sink Kina 30 Australia 12 Peru 12 54

Kolonnen til høyre i tabellen angir Norges andel av verdens produksjon for utvalgte mineraler. Strek betyr at det ikke er produksjon i Norge.
Rød markering betyr at det er påviste ressurser eller at det er sannsynlig at ressursen kan finnes i Norge.

Kilde: World Mineral Production 2006-2010 (British Geological Survey, 2012)
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FIGUR 7- GEOGRAFISK OVERSIKT OVER METALLFOREKOMSTER AV NASJONAL BETYDNING

SULITJELMA, KOBBER, SINK

FJELL, JERN

ELLET, SINK, KOBBER, BLY

LEIKVASSLI, SINK, KOBBER, BLY, SØLV

,GULL, ARSEN

JOMA, KOBBER, SINK

OROVATN, KOBBER, SINK

SMYR, KOBBER, SINK, SØLV, GULL

. VIKTIG RESSURS

. AKTIV GRUVEDRIFT

,NIOB, SJELDNE JORDARTER
RN, TIAN, FOSFOR

VERK, TIAN

JE, NIKKEL, KOBBER

ITAN, NIKKEL

NORGES METALLMALMPRODUSENTER
I Norge er det påvist mer enn 4000 metall-
forekomster. I dag er kun tre av disse i produksjon.

~ Sydvaranger AS, jern, Bjørnevatn, Finnmark

~ Rana Gruber AS, jern, Mo i Rana, Nordland

~ Titania AS, titan og nikkel, Tellnes, Rogaland

Kilde: NGU



FIGUR 8 - GEOGRAFISK OVERSIKT OVER FOREKOMSTER AV INDUSTRI MINERALER AV NASJONAL BETYDNING

. VIKTIG RESSURS

. AKTIV GRUVEDRIFT

NORGE ER EUROPAS (EU34)
VIKTIGSTE PRODUSENT AV:

òJ Kalkspat filler

òJ Olivin

òJ Nefelin

òJ Titanmineraler

Kilde: NGU
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Gruva i Svea Nord står for det meste av Store Norskes kullproduksjon. Produksjonsmåten er longwall strossedrift. Foto: Kim Bierbauer



3.4 SÆRLIG OM MINERALVIRKSOMHET
PÅ SVALBARD

St.meld. nr. 22 (2008-2009) Svalbard (Svalbardmeldingen)
og Stortingets behandling av denne fastlegger hoved-
linjene i regjeringens politikk for øygruppen. All virksomhet
skal linne sted innenfor rammene av miljømålene som er
satt for øygruppen. Disse rammene gjelder også for
mineralvirksomhet.

Bergverksordningen for Spitsbergen (Svalbard) gir
regler om mineralvirksomhet på øygruppen, og har blant
annet bestemmelser om leting og funn, utmålsforretninger
og om utmålshaveres rettigheter og plikter. Bergverks-
ordningen administreres av Direktoratet for mineral-
forvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Leting etter og utvinning av mineraler på Svalbard er
også regulert i annet regelverk som gjelder for øy-
gruppen. Et regelverk som kan nevnes, er svalbardmiljø-
loven. Dette regelverket fastsetter blant annet forbud mot

tyngre natunnngrep i verneområdene, krav om tilatelse
for alle typer tekniske inngrep utenfor verneområdene og
krav om konsekvensutredning av alle inngrep som kan
antas å ha mer enn ubetydelige virkninger på naturmiljøet.

Norsk Polarinstitutt har ansvaret for den statlge
geologiske kartleggingen på Svalbard. Målet for instituttets
geologiske aktivitet er å gi forvaltningen og andre
brukergrupper kunnskap om geologisk oppbygging,
grunnforhold og geologiske ressurser i norske polar-
områder. Kartleggingen i regi av Norsk Polarinstitutt er
av generell karakter og er ikke rettet inn mot mineral-
ressurser.

På Svalbard utvinnes det i dag kulL. Store Norske
Spitsbergen Kulkompani AS produserer kull ved Longyear-
byen og i Sveagruva, mens Trust Arktikugol produserer
kull fra en gruve i Barentsburg. Historisk er det kun
kulldrift som har vært utført i en viss målestokk på
Svalbard.
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Knusere i olivinsandproduksjon på Sibelco Nordics anlegg i Aheim i Sogn og Fjordane. Folo: Sibelco Nordic, P.O. Dybvik



4 Strategiske
innsatsområder

4.1 KARTLEGGING AV MINERALRESSURSENE

Mineralnæringen må ha oppdatert geologisk kunnskap
for å kunne drive leting, undersøkelser og utvnning.
Myndighetene trenger slik informasjon for å utøve viktige
samfunnsoppgaver. Norges geologiske undersøkelse er
myndighetenes sentrale fagorgan for geologisk kunnskap.

Norges geologiske undersøkelse har som hoved-
oppgave å gjennomføre geologisk oversiktskartlegging
og å produsere og distribuere kunnskap om Norges
berggrunn, løsmasser, grunnvann og mineralressurser.
Etaten fremskaffer og tigjengeliggjør basisdata, utvkler
kunnskap om nye typer og kvaliteter av geologiske
ressurser og samarbeider nasjonalt og internasjonalt med
forskningsmiljøer og industri. Informasjon om mineral-
ressurser gir også lokale og regionale myndigheter et
bedre beslutningsgrunnlag i areal- og ressursforvaltningen.

Norges geologiske undersøkelse formidler geologisk
kunnskap til næringsliv og forvaltning gjennom offentlg
tilgjengelige databaser, rådgivning og veiledning. Tilgang
på geologiske data av god kvalitet er grunnlaget for
bedriftenes leting og undersøkelser. Slike data gir
bedriftene et verktøy for å finne driwerdige forekomster.

Store deler av eksisterende kartlegging av norske
mineralressurser har en kvalitet som gir mineral-
bedriftene et begrenset grunnlag for å vurdere sannsynlig-
heten for å finne driwerdige forekomster. Geofysisk
kartlegging fra fly eller helikopter av radioaktivitet,
magnetiske egenskaper og elektromagnetisk ledeevne
gir mineralbedriftene et vesentlig bedre informasjons-
grunnlag. Mens Finland og Sverige har gjennomført
geofysisk kartlegging av nesten hele sitt landareal, har
Norge kun gjennomført slik kartlegging for om lag 30 pst.
av landarealet. Norges geologiske undersøkelse startet i
2011 et program for geofysisk kartlegging i Nord-Norge
(MINN - Mineralressurser i Nord-Norge). Når MINN-
programmet er gjennomført, vil om lag tre fjerdedeler
av landarealet i de tre nordligste fylkene være kartlagt.
Tilsvarende tall for Sør-Norge er i dag 22 pst. Samlet vil
Norges geologiske undersøkelse bruke i overkant av
100 mil. kroner i 2013 på kartlegging av mineralressurser.
Dette er mer enn en fordobling siden 2000. Det har aldri
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vært brukt så mye på kartlegging som nå. Opprettholder

vi det rekordhøye nivået for kartlegging i årene fremover,
vil målet om 75 pst. kartlegging kunne nås i 2018.

Norges geologiske undersøkelse disponerer et fartøy
som benyttes til å kartlegge og å innhente geologisk
kunnskap og kunnskap om havbunnen i kystnære
områder. Nærings- og handelsdepartementet er opptatt av
at kunnskapsinnhentingen på dette området er effektiv,
og at det utarbeides gode marine grunnkart som kan
benyttes ved planlegging av tiltak i kystsonen. Dette gir
et bedre beslutningsgrunnlag ved vurderingen av blant
annet utnytelse av skjellsand- og grusforekomster og
om sjøarealer eventuelt kan være egnet for sjødeponi.
Departementet vil ha en nær dialog med Norges
geologiske undersøkelse og berørte departementer om
hvordan denne tjenesten kan utføres mest mulig effektivt.
Fartøyet ti Norges geologiske undersøkelse er gammelt
og har høye driftskostnader.

TILTAK:

Kartlegging i Nord-Norge
Det ble i 2011 startet opp et særskilt kartleggingsprogram
for Nord-Norge. Det er hittl bevilget 75 mil. kroner ti
kartleggingsprogrammet. Programmet har allerede
bidratt ti at internasjonale selskaper har vist økt interesse
for Norge som mineralland.

FAKTA

Stortinget har i 2011, 2012 og 2013 hvert år bevilget 25
milL. kroner til et kartleggingsprogram for Nord-Norge
(MINN - Mineraler i Nord-Norge). Formålet er å øke
kunnskapen om mineral ressursene i Nord-Norge og legge
til rette for økt mineralvirksomhet. Resultatene fra kart-
leggingen offentliggjøres gjennom nettportalen www.
prospecting.no, hvor data fra Direktoratet for mineral-
forvaltning blir integrert med geologiske data, kartgrunn-
lag og arealdisponeringer. Kartleggingsprogrammet har
bidratt til økt interesse for mineralvirksomhet i Norge
og en betydelig økning i leteaktiviteten. Det canadiske
selskapet Dalradian Resources fikk i 2011 og 2012 tildelt

~ undersøkelsesrett til rundt 17 000 kvadratkilometer, og

videreførte i 2013 undersøkelsesretten for om lag 13 000
kvadratkilometer. Selskapet rapporterte i en presse-

melding i januar 2013 om lovende funn av gull i Finnmark
, og sølv ved Kongsberg.

.¡

Kartlegging i Sør-Norge
Regjeringen vil gjennomføre et særskilt program for
geofysisk kartlegging i Sør-Norge. Det langsiktige målet
er at 75 pst. av landarealet i Sør-Norge skal kartlegges.
Det er i 2013 bevilget 10 mil. kroner ti formålet.

Målrettet formidling av geologisk kunnskap
Informasjonsvirksomhet og gode nettsider skal være
et prioritert innsatsområde for Norges geologiske
undersøkelse. Etaten skal innen 2014 utarbeide en
informasjonsstrategi om mineralforekomster i Norge
rettet mot norske og utenlandske lete- og
utvinningsbedrifter.

Samarbeid om geologiske kart og databaser
på Nordkalotten
Land med områder nord for 600N samarbeider om
utgivelse aven serie tematiske kart og databaser for hele
Nordkalotten ned til60oN. Dette arbeidet støttes gjennom
Barents 2020-tilskuddsordningen. Formålet er å gjøre
geologiske data mer tigjengelige og å harmonisere de
ulike landenes datamateriale.

Instumenter for måling av magnetiske og elektromagnetiske egenskaper i
berggrunnen er plassert i en beholder som henger 30 meter under helikopteret.
Foto: NGU





4.2INVUTERI NGER ()G KAPITALTILGANG

Mineralvirksorrheter normalt kapitaintensiv og preget
av høy nsikoi fasen med lete-og undersøkelsesvirksomhet
og i oppstartsfasenav ny gruvednft. Det må regnes 7 til! O
årfraoppstart avenleteprosess til minenildrift kanstarte
og-virksomheten får inntekter. På grunn. avdetlange
tidsperspektivet er' det i tidlige faser vanlig å finansiere
med egenkapitaL. Lånefinansiering vili defleste tilfeller
først være aktuelt når deter etablert et grunnlag for
kommersiell drift
. ,Mangel påtistrekkeIigegenkapital er ofte en utfordring
for å kunne etablere segi markedet.

FÖråsuppleremarkedet tilpyr.staten en rekke kapital.
virkemidler gjennom Innovasjon Norge. Disse virke-
midlene kan i hovedsak deles inni lån,gårantier, tilskudd

'og egenkapitaL. Felles for kapitaIvirkemidlene er atde skal
bidratil å utløse bedrifts- ogsatntinsøkonomisk lønn-
somme prosjekter som ikke ville blitt igangsatt uten statlg
støtte; eiier som haddeblittigangsatt på et senere tids-
punkt eller i et mindre omfang-uten den offentlige støtten.
Involvering fra virkefuiddelaktørene kan ha. betydning for
.åutløse iirivateinvesteringerogforetablering aV ny

virksomhet.
.lnvestinorAS er et landsdekkende, statlg investerings-

selskap med en bevilget egenkapital på 3,7 mrd. kroner;
Selskapet bidrar med . risikovillg kapital til internasjonalt
orienterte og konkurransedyktige bedrifer, på forretnings-messigevilkår.. .

Argentum FondsinvesteringerAS er et heleid statlig
· forvaltningsselskap som investerer i minoritetsandeler
i spesialiset1e investenngsfondJor aktivt eierskap,
sammen rriedàn.dre fondsinvestorer. Beslutningene om
hvilke selskaperfondene skalinvestere i, ligger ti det
enkelte fond. Argentum har en forvaltingskapitalpå om
lag 6,5 mrd. kroner. Selskapet er en ledendeaktri det
nordiske ((priv'ateequity))~markedet, og haren portefølje

på 64 fond.
SIVA __ Sel$kapetfor industrivekst SF - tilbyrtilretteleg-

gende kommersie11einvestennger i eiendom for ni.rlngs-
virksomhet. SIVAjobbet ofte, sort pådriver for større
prosjekter gjenl10m utvkling; koordinering og mobilsenng...
Framover legges det til grunn at siVA skal forsterke sitt
engasJementmotstørreindustriprosjekter av lokal, .
regioriaLog nasjonalbetydning. I statsbudsjettet for 2013 .
økes selskapets innskuddskapital med. 250 mil. kroner for

å styke selskapets eiendomsvirksomhet. Dette kan være
. av betydning for aktrer i rrineralni.ringen,' som gjerne
har prosjekter av betydelig størrelse. SIvAs virksomhet
omfatter også støtte til netterks- oginkubasjons~
virksomhetlog mellom innovasjons-og industrimiljøer
i hele landet. Inkubasjon ër en metode for å videreutvkle
lovende .forretningsideer som springer utfraforsknirigs-

og kunnskapsmiljøer Og industrimiljøer. Netterks-
utVkling ogsamarbeidmelloni aktøretkan også være
aktuelt foraktøreri mineralnæringen. . . .

I minera1nænngeni Norge er det et betydelig innslag
av utenlandske eiere. Dette gjelder spesielt de største
bedrifene.

Det finnes. norske'eiereinneníor alle mineralbransjene. .
Dissekanha begrenset finansiell kapasitet ti å igangsette
s,tørre nyetablennger på egen hånd. nei er derfor av stor
betydningformineralnænngen å tiltrekke seg seriøse
internasjonale aktører med kunnskap oginvesteringskraf

somkanbidra tilå utvkle norskmineralænng; .
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Kjøring av hjullaster, fra Kjellmannsåsen i Bjørnevatn i Finnmark hos Sydvaranger Gruve AlS. Foto: Bente Geving, Sydvaranger Gruve AS



Virkemidde1akrene
IimovasjonNorgeog SIVA skal støtte opp om regjeringens
strategi for inirieralnæringen gjennom å legge til rette for
at gjeldende ordninger skalværeaktielle også for

. mineralnælingen. Virkemiddelaktørene skal bidra til å
utløse finansieririgfraandre aktuelle kilder.

Inn.ovasjon Norge
. Innovasjon Norgestilbud omfatter, i tillegg til finansielle
ordninger, også rådgivning og nerterkssamarbeid.
Regjeringen forventer atInnovasjon Norge hal tilstrekkelig
kompetanse om mineralnæringen ti å kunne bistå
bedrifter innenfor næringen på en god rnåte.

Invest in Norway
Detvil I :;013 bli opprettet eii(~Invest in N orway)).funksjon
underInnovasjonNorgei samarbeid medaiidre
virkemiddelaktører. Fòrmåleter å tilrettelegge£or en
bedre håndtering av henvendelser fra utenlandske
selskaper somvurderei-okalisering i Norge. Tiltaket kan
være relevantforaktører i mineralnæringen som vil
tiltrekke seg utenlandske investeringer.

Styking av SIVA
. SIVAs innskuddskapital økes med 250 mil. kroner
i statsbûdsjettet for 2013. Midlene skal gjøre selskapet
i stand ti å gå inn. i større industrielle eiendomsprosjekter
for å bidra tilårealiseresamfnnsøkonömisk lønnsomme
i investeringer og etableringer. SIVAs eiendomsvirksomhet

haring~n bransjemessige føringer. Selskapets stye avgjør
hviike pr'osjekter selskapet engasjerer seg i. .

MineralklyngeNord
MineralklyngeNord er valgt ut somen avsyvnye
næringsklynger sornhar fått status som Arenaprosjekt.

Miljøtekìologiordning
IiinovasjonNorgeJòrvalteren egen Miljøteknologi-
ordning. MineralbedrifterkansøkeòmstØtte tilutvkling
. og investeringer knytet til renseteknologi, mer miljø~
vennlige produkter og produksjonsprosesser, rnereffektiv
ressurshåndtering og teknologiske ,systemer som reduserer
miljøpåvirkningen. . . ,

Styking og utving aV norskebedrr innemor
mineralnæringen
Regjeringen vil vurdere hvordan virkemidlene i nærings-
politikken kan brukes for â styrke ogutvkle norske
bedrifer innenfor mineralnæringen.
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4.3 UTDANNING OG KOMPETANSE

Mineralnæringen blir stadig mer kunnskapsintensiv.
Mineralbedrifter er avhengig av kompetent arbeidskraf,
ikke minst innenfor teknologiske fag. Kompetent arbeids-
kraf er avgjørende for at mineralbedrifter skal ha høy
produktivitet og være konkurransedyktige.

Kravene ti innovasjon og kompetanse i mineralnæringen
øker i takt med den teknologiske utvklingen, strengere
miljø- og kompetansekrav, krav ti økt effektivitet og
bærekrafig utnyttelse av mineralressursene. Den nye

mineralloven krever at drift på mineralforekomster skal
skje på en bergfaglig forsvarlig måte, og at alle uttak av
mineralske ressurser skal ha en person som er berg-
teknisk ansvarlig for driften. Dette medvirker også ti
skjerpede kompetansekrav ti aktørene i næringen.

For å oppnå ambisjonen om en verdiskapende og
lønnsom mineralnæring, må næringen både titrekke
seg kompetent arbeidskraft og utvikle den eksisterende
arbeidsstyrkens kompetanse. De siste årene har mineral-
næringen opplevd vekst og meldt om økende problemer
med rekruttering av kvalifisert personell på særlig
relevante fagområder. Det er derfor behov for å stimulere
til bedre rekruttering i geologiske og bergtekniske fag.

Regjeringen har lagt frem en egen realfagsstrategi
(Realfag for framtida.. Strategi for styrking av realfag og
teknologi 2010-2014). Strategien er utviklet i samarbeid
med sentrale aktører fra utdanning, forskning, næringsliv

ØKNING I OPPTAKTIL INGENiøRSTUDIER

Tall fra Samordna opptak viser at det var 25 pst. flere søkere
til ingeniørutdanningen i 2012 enn i året før.

Utviklingen i opptak til 3-årig ingeniørutdanning
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og organisasjoner. Et sentralt formål med strategien er
å styrke interessen for og rekrutteringen ti matematiske,
naturvitenskapelige og tekniske fag (MNT-fag). Et hoved-
mål i strategien er å øke rekrutteringen av kvinner ti
MNT-fag. Mineralnæringen er i likhet med andre realfags-
dominerte næringer mannsdominert.

UTDANNINGSTILBUD SOM ER SÆRLIG AKTUELLE
FOR MINERALNÆRINGEN
Utvnning og foredling av mineraler krever høy
teknologisk og ingeniørfaglig kunnskap og kompetente
fagarbeidere. De fleste aktørene innenfor mineral-
utvinning er lokalisert i distriktene. Det er derfor viktig at
det lokale og regionale utdanningstibudet har god dialog
med mineralnæringen om behovet for kompetent arbeids-
kraft. Samtidig er det spesialiserte fagmiljøer på enkelte
universiteter som kan komme hele landet ti gode.

Høyere utdanningsinstitusjoner
Norges høyere utdanningstibud innenfor geologi og
andre realfaglige studier som er relevante for mineral-
næringen, er spredt på universiteter og høgskoler rundt
om i landet. NTNU har et av landets mest spesialiserte
miljøer med et eget institutt for geologi og bergteknikk,
hvor det tilbys femårig utdanning i tekniske geofag som
studieretning innenfor mineralproduksjon og teknisk
ressursgeologi, samt PhD-studier. Fagpersoner med
utdanningen kalles ofte bergingeniør, og i dag er det stor
mangel på denne ekspertisen både nasjonalt og globalt.

Bergringen er en ideell samarbeidsorganisasjon mellom
studenter ved Institutt for geologi og bergteknikk på
NTNU og bergindustriens bransjeorganisasjoner og
bedrifter. Bergringen skal bidra til økt interesse og flere
søkere til høyere utdanning innenfor bergfag.

Meld. St. 7 (2011-2012), Nordområdene - visjon og
virkemidler - (Nordområdemeldingen) omtaler mineral-
næringen som en mulig vekstnæring i N ordoN orge.
Universitetet i Tromsø tilbyr geologistudier på bachelor-
og masternivå, samt PhD-studier, og spiler en sentral
rolle i kunnskapsutviklingen på lete- og prospekteriiigs-
området.

Høgskolen i Narvik planlegger å tilby forkurs for
ingeniører på Svalbard. Kurset er utviklet i samarbeid med
Longyearbyen lokalstyre, Store Norske Spitsbergen
Kulkompani AS, LNS Spitsbergen AS og NITO - Norges
ingeniør- og teknologorganisasjon. Dette er førstegang
at en utdanningsinstitusjon, en fagforening, en anleggs-
entreprenør, et gruveselskap og et lokalstyre går sammen
om et utdanningsløp. På denne måten ønsker man å oppnå
økt rekruttering ti ingeniørstudier, og særlig innenfor

mineralnæringen.



Regjeringen ønsker tettere koblingermèllom utdannings-
institusjonene og n¡eringsIivet.Fra2011 er alle statlge
. universiteter og høyskolerpå1âgt å etablere rM for .
sgmarbeid med arbeidslivet (RSA),ogpåden måten
etablere en møteplass for tettere samhandling om .
iitdanningog forskning som errelevânt for næringslivet.
Deime arenaen vil også gi mineralnæringen mulighet til
åta opp sinekompetarisebehov med releviite titdannings-
institusjoner og til å diskutere potensialetforkunmikaps-
utveksling med andregeologtuhgenæringer, i første
rekke petroleumsnæringene;

Fagskoler.
Fâgskoleutdanningene er også en viktig bidragsyter for
å utdanne kompetent arbeidskraf til mineralnæringen;
Sljørda,l tagskoleerHindetsèneste fagskole som tibyr
utdantiingmedfordypninginnetlorbygg, anlegg og.
bergteknikk. Dette er en mellomlederutdanning for de
som har fagbrev ellerlálgrelevant erfaringftaarbeids-

livet (minimum fem å.r). Utdanningen gir itilegg mulighet

for generell studiekoinpetarüie. Gjennom valgfagkan .
studenter somønskërdeti bygge ut studiekompetansen
slik atdeiiopp:fller krav til opptakved videre studier
i geologi og bergteknikk ved NTNU. ,

Fagskolene er et :flkeskommunalt gnsvar og fylkes-
kommunene prioriterer fag-sko1etilbudetIJasert på
kompetanse- ogarbeidskraftsbehovi sine regioner.
Dialogeri.inellom' fylkeskommunene,' fagskolene og
. mineralnæringen er derfor avgjørende for å sikre at det
utdannesnòk arbeidskraf til å møte den lokale mineral.
næringens behov. . . ... .

Utdaning av fagarbeidere
Mineralnæringen har et stort behov for koinpetente
fagarbeidere.. Det er behov for yrkesfaglig kompetase
. innenfór blant annet bygg og. arilegg med spesialisering
i :GeIl- og bergverksfag, 'men også anleggsmaskinførere
og vei~ og anleggsarbeidere er etterspurtkompetanse;
Tilbudene tilVg2Anleggsteknikkog Vg3Anleggsmaskin-
niekanikerved Kirkenes videregående skole har landslirijec
status. Det ,,11 si at alle som søker ti dissetiÍbuderie, har
samme rett tiUnntak,uarisetthvor i landet de kommer fra.
Videre har Fauske videregående skole enlandslinje for

utdanning innenfor anleggsmaskinfrer og anleggs-
maskinreperat.r som er viktg arbèidskraítfor minèral-
næringen. En yrkesfaglig-utdanning innebærer to åri skole
ogto ådæretidi bedrift, med mulighet for å ta ettg
påbygning for å få generell studiekonipetase.Alternativt
kan man fortsettepåfagskole etter to år medfagbrev.

Etter- og vidéretitdaining
J3etydningen av' arbeidsplaSsen som læringsarena blir

stadig viktigere, fordi virksomhetene i økende grad har
spisskompetanse soin. ikke finnes i utdannings-
institusjonene: Virksomhetene imineralnæringen er spredt
over store geogr, af. skè områder. I det fòrmelle utda, nnings-
systemet er det derfor av stor betydning atdetlegges til
rette for fleksible og desentraliserte Utdanningstilbud.
gjennom blant annetnettbasèrtundervisnirig, slikatdet
er mulig å bygge fòrmell kompetanse saintidig som man
ed jobb. Innenfor høyere utdanning tilbyr også NTNU
etter- ogvidereutdanningskurs i ingeniørgeológi for
bygge- oganleggsledereiunderjordsarbeid. Kommunal.;

og regiona1departemehtet grbeider med å fremskaffe
bedre kunnskap om hvasom hemmer ogftemmerettr.;

og videreutdanning(EVU f næringslivet patvers'av
regioner og næringer.
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Montering av reguleringsventil for kjøle krets. Arbeidet utføres av lærlinger hos Hustadmarmor. AS. Foto: Hustadmarmor AlS



Rekttittrigavarbeidstaere
Mineralnæringen gir tilbakemelding om knapphet på
. arbeidskraft fra sentrale faggrupper; Foruten tiltak som
rettesmot å bedre rekrutteringen tilMNT~fagene.
nasjonalt, er arbeidsinnvandringen måte â iinøtekomme
behovet på. Mange av dem som nå rekrutteres ti mineral-
. næringen fra enkeltefaggrupper, kommer fra utlandet.
fordi deterfå i Norge med riktig kompetanse. .

Økt.rekruttriiìg àvingeniørstûdenter
. Gjennom realfagstrategienarbeider regjeringen med
å øke rekrutteringen til ingeniørstudier.

Ladslinjetilbud . " .
Regjeringengirtilskuddtillandslinjetilbud i blant annet
V g2AnIeggsteknikkog V g3Anleggsmaskinmekaniker
slik at elever ¡hele landet kan få tibudet.

Studieplasser iiinenfor reaJagOgteknol()gi
. 
Regjeringen vil vurdere flere studieplasser innenfor
realfag og U~knologi i forbindelse med de årlige stats- .

budsjettene og vurderentvkling av ressurser for fag.
i grunnopplæringen som er relevante for
mirieralnæringen.

Merkuiiskap om ettrutdaning.
Regjeringen vilfremskaffe merkunnskap om hva som
fremmerog hva som hemrrer ettr- og videreutdanning.

Utvkling av kompetase i riineralnærlgen

I samarbeid med næringen vil regjeringen vurdere eIl.
styrking av kompetaseutvkling j inineralnæringen både.
for å møte kompetaiiekravene imineralloven ogforå
sikre bærekraf irnineralutvnningen;

Professorat i mineralteknikkvedNTU
NTNtJer Noi;,gesfremste fagrriljøforhøyereutdanning
på minerâléltet. Regjeringenmener det er viktig å styke
utdanningsretIirigeni mineralteknikkvedNTNU oghàr
i 2013 bidrattmedstøtte til etprofessoratimineralteknikk
ved NTNU. Regjeringen vil videreføre stØtten til

professör~tet

Professorat i maliii- og ressl.rsgeo10gived UiT
Regjeringen hevilgethøsten201l ialtè milL kmner over ,
fem år tietnyt professorat i mlÛni- og nissursgeologi ved

Universitetet i Tromsø. Satsingen innebæreren styking
avfagretringer som utgjør basiskunnskaperi leting,
niidersøkelser og analyser av mineralressurserog
geologiske formasjoner. .

S8iatbeidmednæringslivet
Regjeringen ønskertettere koblinger mellorhutdannings-
institusjonene og arbeidslivet,.og har fra 2011 pålagt alle
. statlge universiteter og høyskoleråetablererådJor
samarbeid med arbeidslivet (RSA).
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Forskning ogkúnnskapsutvkling er en forutsetning for
iitviklingav eneffèktiv, lønnsom og miljøvennlig mineral~
næring i Norge; Forskningi tilknytingtilletingetter, .
iitvnning, forvaltning eller foredling av mineralske
ressurser i Norge skjer bâdeinnentornæringslivet,
høyere utdanningsinstitusjoner, . instituttssektoren og.
fagetater. Beciiftene i mineralnæringen har varierende
forskningsaktivitet. Det skyldes blant annet iitbedrittsstør-
rel,se.nvarierer fra store internasjonale konsern ti små
bedrifter. Forsknirigsbehovet vårierer også rred. aktivite-
. terie. Mange bedrifer innenforrnetallmalmer og indústri-
mineraler har krevendekiinder og
deponeringsutfordringersom stiler krav om kontinuerlig
vektlegging av FoU. Bedrir innenfor byggeråstoffer .
sMl pUkk, sand oggtus, har ofte aidrehòvedut;ordlinger
hvor forskning ikke står like sentralt. .

MineralVrksomhetkan påvirke naturog miljø i betydelig
grad under drin og etter at den er avsluttet. For at norsk
mineralnæring skal være blant verdens mest miljø- . .

vennlige, er det nødvendig at meringenkontinuerlig
arbeider for en renere produksjonmed mindre bruk av
kjemikalier, godedeponeringsløsninger og muligheter for
· å redusere. mengden resttasser,herunder gjennom
utvkling av alternative anvendelse avrestmasser. Det er
ogsåbëhoy former kunnskap om miljøkonsekvenser av
mineralVrksomhèt.. , ' . ., ' .

IN ordortrådemeldingen heter det at regjeringen vil
legge til rette for økt verdiskaping og meimeskelig .
aktivitet i nord, samtidig som miljøverdiene og natur-
mangfoldetopprettoldes. Det varsles også atkinnskaps.

grunnlaget for ivaretakelseav miljøhensyn ilandbasert
næringsutvk1ing 'skal videreutvkles.'Regjeringen vil
styrkekoinpetarisen og kunnskapen om miljø og.rniljø"
konsekvenSer avrninera1virksomhet.

Innenfor univérsitetsmiljøene er.mye av forsknings.
aktiviteten konsentrert til NTNU, men også Universitetet
¡Bergen; Universitetet i Qslo, UniversItetet i 'trornsø,
Universitetet for iniljø- ogbiovitel1skap og Univérsitets-

senteret på Svalbiirdhar virksomhet inrienfor områder
relatert til mineralnæringen. . .

Blantforskningsinstitusjonene er det spesielt SINTEF
og Norges geologiske undersøkelse som har forsknings-
aktivitet på området. Andre nasjonale forsknings-
institusjoner som er involvert, er Norges geotekniske

institutt, Instituttforenergiteknikk,Norskinstitutt for
vannforskningogforskningskonsernet NORm; For
områdene trygg sjømat og marine økosysterner er
Nasjorialt institúttforernærings-ogsjømatforskning
(NIFES) og Havforskningsinstituttet sentrale.

Norges forskningsråd har en viktig rolle idet norske
. forskningssystemet både som£orskningspolitisk rådgiver,
finansiørav forskning og som møteplass. Forskningsrådet
finansierer iillefagområder og alle typer £orskningi
spekteret fra grunnforsknirig ti innovasjon,og skal også
medvirke til internasjonalisering av norsk forskning.

ForslmingsrådetsstØtte til forskning knyttet til mineral-
ressiirservari 2011 på rundt 25rnil. kroner. Støtten går
over flere programmer og ordninger, som Skattefunn,
Brukerstyrt Innovasjorisarena (BIA) , Gassmaks,Havetog
Kysten, CLlMIl:. senterordningen for forskningsdrevet

innovasjon og ordningen mednærings~PhD. Den årlige
andelen tilet European Science Foundation"prosjekt 1
rettet mot mineralressurserinngår også ianslaget.
Skattefunnog nærings-PhD har ikke søknadsfrist og
søknader avgjøres løpende, mensøvigè ordninger er
basert på nasjonalkonkurranse med utlysning av midler.

Skattefunner .en .rettghetsbasert skattefradragsordning
der kravet ti forskningshøyde ikke er stòrt.Bedrifer. sorn
er regisj:ert i Norge, kan søke om fradrag på skatten for
sine utgiftr i forbindelse med etforsknings- eller
utvklingsprosjekt. Små og mellomstore bedrifter far 20
pst av prosjektkostnadene, som skattefradrag gjennom
skatteòppgjøret, mtns storehedrierfår 18 pst. Kostnads-

i European Science Foundation ,er en europeisk samarbeidsorganisasj()n som

bestäravi ait79 Ì1édl~Ì1sorg¡jn¡sasjoner fra 30 europeiske land; vesentlig fois-
kningsrädog vitenskapsakademier. i tHlegg til Forskningsräcleter Det Norske
Videriskaps-Aka~emi medlem på norsk side, . ..



rammen foregenutfrte FoU-prosjekter som kan inngå

. i fradragsgrunnlaget er 5,5 mil. kroner per bedrif per
inntektsår; I 'ordningen ligger tIet et særlig incentiv til .
samarbeid med forskningsmiljøer ved atden årlige
rammen økes til 1 1 rril. kroner dersom prosjektet.
gjennomføres med enJorskningspartner. Forskningsrådet
. anslår næringens andeI av porteføljen i Skatteftnn ti O, 1

pst. Bedriftne innenfor mineralnæringen synes således .
i liten grad å benyte seg av Skattefunn.

BIA er Forskningsrådets største program for å stimulere
til økt forskningsinnsats i næringslivet. BIA støtter de
beste forskningsbaserte innovasjonsprosjektene i bredden..
. aV horsk næringsliv innenfor områder som ikke er dekket.
av andreprogrammeri ForskningsrådeLKravet til
forskningshøydeer her høyere enn ved Skattefunn.

I utvelgelsen av prosjekter legges det vekt på ihvilken

· grad prosjektene representerer innovasjon,forsknings~

kvalitet, bedriøkonomisk verdi, sámfnnsøkonomisk
nytteverdi; internasjonal orientering ogutløsende effekt
på næringslivets. egen Fo U-innsats.. Mineralnæringen, har
'kontraktsansvar i ett av de pågående BIA~prosjektene.

Nærings.PhD er en relativt nyordningsomskalsikre
forskerrekruttering i tiæringslivet. Ordningen er en .
treårig forskerutdannelseder kandidatenetar en ordinær
doktorgrad. Stipendiatene er ansatt i en bedri, og
problemstilingen som kandidaten arbeider med i sin
forskning har klar relevansforbèdriften. .ßedrifeiie som
inngår avt:eomNærings-PhD,Jår èt årlig økonOmisk
tilskudd fra Forskningsrådet som tilsvarer maksim.alt

. 50 pst. av gjeldende stipendsatsover :3 år. .

Regjeringen har motttt innspill fra SINTEF, NGU.
og NTNU om en nasjonal FoU- og innovasjonsstrategi
knytet til tilgang,utnytelse, foredling og bruk av mineral-
ske ressurser. ,Atørene anbefaler å opprette et nyt
forskningsprogram i Forskningsrådet, MINFORSK.
Forskningsrådet har på sin side utarbeidet et kunnskaps- .
grunnlag på dettefeltet; basert blant annet på egne
analyser, innspil fra forskningsmiljøer og dialog med
relevante næringsaktrer. L dette kunnskapsgrunnlags~

. dokumentet beskrives, ressurssituasjonen, det gis en
vurdering avmiljø~ og samfunnsmessigeutfordringer, og
rammer og innhold ien muligforsterket forskningsinnsats

beskrives. Viktigeforskningsområder. som er identisert

omfatter blant annet miljø og sider vedforvaltningáv alle
faser i mineralproduksjoneri, geologiske modeller og
.1eteiretoder, uttk av ressurser og. drif samt tekniske

løsninger fOr foredling. av mineralske råstoffer. Dette er
alle områder som kan være kritiskviktig for videre .
utvklingay næringen: Forskningsrådet vil bruke kunn-

skapsgr:unnlagsdokumentet i' siäviderearbeid.

Næringsaktørene synes ¡begrenset grad å ha utnytet
detnulighetene som ligger innenfor eksempelvis skatte-
funn og andre tilgjengelige virkemidler. RegjeringeIÌ

mener at en vesentlg del av, de beliovenesom næringen'
skisserer vil kunne ivaretas innenfor eksisterende .
virkemidler;. Regjeringen vurderer det' derfor: per' i dag
mindre relevanÜ opprette enegen¡ spèsIfikksatsing rettet
motmineralindustren og dens forskningspartnere, men .
forventer at Forskningsrådet bidrar til ènakvrnobilsering
av aktørene mot aktuelle virkemidler. Hvis næringen også .
engasjerer seg aktivt i. dette, vil N~ringsc og tiandels- .

. departementet vurdere å. igangsette. et forskningsprogram
rettet mot mineralvirksomhetrnedfuålsettng om økt
verdiska.ping i næringenlnrienformíljømessig forsvarlige
rammer i sameksistens medaidre interesser.

Regjeringen mener Norge vil ha stort utbyte av å
prioritere internasjonalt samarbeid. innenfor miIieralfeltet.
. EUs.rainmeprogramforforskning erdetniestotiat-

ten de internasjonale samarbeidet norske forsknings-
miljøer deltari.Norge deltariEUs rammeprogra.mer for.
forskning og teknologísk ütvkling, Deltaelsen gir norske ..

. forskningsmiljøer lik tilgang til forskningsaktivitetene.
innenfor rammeprogrammet som forskriingsinÍ1jøen~.
innenfor EU. . . .
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Analyser av jordprøver kan gi viktig informasjon om fordelingen av grunnstoffer i berggrunnen. Fra NGUs feltarbeid i Tysfjord 2012. Foto: NGU



IEuropakommisjonens Råvareinitiativ fra2008er FoU om
mineralressurser et viktig satsingsområde. FoU.satsingen
skalerverve kunnskap for å utvkle bærekrafgtilfrsel
av minenûske ressurser fra europeiskekilder, og til å
. redusere forbruket av mineralske råvarer gjennom' økt
ressurseffektivtet og resirkulering~ Europakommisjonen
har signalisert at ramrreprogrammetHorizon 2020, som
starteroppi2014,vil styrke vektleggingen av mineraler.

Regjeringen mener norske bedrier og forskere har gode
muligheter ti å hevde segi konkurransen 001 EUs

forskningsmidler på mineralområdet. Norges forskningsråd
haren viktig rolle å spile for å gjøre flere forsknings- .

. 
institusjoner ogbedrieri stand til å delta i EU-samarbeidet

Nordisk samarbeid er viktig for utvkling av mineral-

næringen. Ressursgrunnlagetformineraler i Norge, Sverige

og finland strekker seg på tvers av limdegrensene. De tre
landene kan med fordel finne fellessainarbeidsområder;

Nordisk ministetrådhar tatt initiåtivtilå etablere ,et
felles kunnskapsnetterkformineraler - NordMin-som
skal styke. samarbeidet mellom kunnskapsmiljøer,
næringen og myndighetene idenordiskelandene.En

. fellesnordisk plattorm vil ogsåha en positiv innvirkning
. på deltakelsen iEUs forskningsaktiviteter. Regjeringen ser
positivt på et styrket nordisk samarbeid på dette området.

Samarbeid knytet til mineralressurser er et prioritert .
områdefor det norske formannskapet i Barentsrådet
(2011-2013). Det,er allerede etablert etgodtsamarbeid
mellom. de geologiske undetsøkelsenei Barentsregionen

· 001 en felles database for viktige metallfotekomster.
Databasen utvkles til også å dekkeindustrimineraler.

AndrenlUligesamarbeidsområder er utdanning, .

prospektering, teknologi,. begrensningav miljø-
konsekvenser, konsekvensèrforreindrift og andre

, naturbaserte næringer 'og forvaltriingsmessig rammeverk
Regjeringen har opprettet enstil1ngsom spesialùtsending
for utdanning, forskning og teknologisamarbeid ved den
norske ambaasaden i Moskva med mål om å styrke

. sararbeidet med Russland på dette området. Regjeringen
vil benyte sin formannskapsperiode i Barentsrådet til å ,
styke samarbeidet påmineralområdet. N åÌ detgjelder
. miljøkonsekvenser av mineralvrksomhet og forholdettil
urfolksiiiteresser iArktis og nordområdene,. er også.
Arktisk råd etaktueltforum for samarbeid. .

Mobilserig for økt brøk av FoU ¡mineralringen
Regjeringen ser betydningen av at det utvklestilatrekkelig
systematisk oglangaiktig kompetanse i forsknings-
miljøene og at næringen kan utnyte denne kunnskapen
i egeninnovasjonsvirksomiiet. Regjeringen legger til
grunn at Norges forskningsråd, innenfor rådets gjeldende
ordninger, mobilserer næringen til økt bruk av rådetsvirkemidler. . . .
Styketkunnskap onimiljøkonsekvenser
av mineralulvirlning .. .
Miljøverndepartementet vil ta initiativ til. å styrke
koInpetansen.og kunnskapen om miljøkonsekvenser av
mineralvirksomhet ved Framsenteret iTromsø.Formålet
er å utvkle et sterkt fagmiljø som gjennom varig, målettet
FoU-virksomhet skal bygge opp kompetase og frem.
akáffekunnskap oin miljø og miljøkonsekvenser. Dette
skai gi grunnlag for iitvklingav forvaltningsstrategier som.
kan begrense miljøk()nsekvensene, og sikre at natur. og
miljøvernhensyn og virksomhet knytet tibærekrafg

bruk av naturen ivaretas på en best muiig måte,

Norges forskningsråd som pådrver
Norges forskningaråd. skal være en pådriver for. norsk
deltakelse. innenfor relevante europeiske samarbeids-
arenaer, sliksom den industrielle teknologiplattormen
for bærekrafigeminëralressurser, og det nye offentlg-
private' partnerskapet ,innenfor. prosessindustren, í EUs
rammeprogram for forskning og teknolögiskutvkling.
Forskningsrådet skal , arbeide aktivt for å informere
norske miljøer oni mulighetene for europeisk
forsknirigssamarbeid,

Oppfølging avEUsråvareinitiativ. .
Gjennom EU.de1egasjonen .i,Brussel fulgerspesial-
utsendingene for forskningognæringutviklingen
innenfor EUsråvareinitiativ og relevante aktiviteter
for mineralnæringen.

Formanskap i Barentsrådet .
Regjeringen vil benyte sinformannskapsperiode

i Bárentsrådettil å styke samarbeidet på mineralorrrådet.

Etablering av et Nordisk kUnnskapsnetterk..NordMin . .
Petiordiske næringsministrene besluttethøstert 2012 at
det skaletablereset felles kunnskapsnetterkformineraler
"-NordMin..Netterket skalbid.ra til å stYke det nordiske
kunnskapssamarbeidetpå inineralområdetfor bedrifer,
myndigheter og forsknings. og utdanningSinstitusjoner,



4.5.1 INNLEDNING

. Uttk av mineraler kim medfre landskapsendringer,' støy,
og utslipp avstøv og forurensende stoffer soiikan gi

. negative konsekvenser fornaturtyer; arter og friluftliv.
I en deltilfeller innebærer mineràlvirksomhetutslipp av
kjemikalier.

Enkelte tyer mineralvirksomhet fører til store mengder
restiasser sotn ikke har annen anvendelse og som derfor
rnå deponeres. Ved deponeringer det viktig at miljø"
effektene er godtkartlàgt,og at man fìnneren tniljø-
messiggod løsning for deponeringen.
. . De direkte konsekvensenefôrnaturtyperog artsmange
folc1vil hovedsakeligværetapeller forringelse av artenes
leveomrÎler ellernaturtypenes utbredelse, gjennom '
inngrep oghrukavareal. Mineralutvnning kan også endre

eller forringe livsbetingelsene for arter og naturtyeri
omkringliggende områder gjennoii endrede. avrennings-
forhold, og gjennom økning eller reduksjohi nærings-
tilgang.For frluftliv kanrnineralVii:ksomhet innebære
forringelse av opplevelse, Og reduserte bruksmuligheter.

Tilfrsel avfremmedstoffer ti miljøet kan ha betydning for ..
mattrygghet i sjø og ferskvann. Mineraluttk og depone- .
ring kan også hakonsekvenserfor annen virksomhet.

4.5.2 NÆRMi=RE OM DEPONERING AV RESTMASSER

Utvnning av metaler og industriinineraler medfrer ofte
betydelige mengder restiasser. Utvnningen ollttr

uttkavgråberg for å komme ti ressursene, ugned. .
knusing av store mengder stein for å taut malmeaeller.
mineralet (oppredning); De finkornede restmassene frá
oppredriingeri kallesavgangmassê. Mineralene males ti
en finhetsgrad s()mgjør det mulig å skille utdeenkelte
mineralkornene.,Deretterbrukesgjerne mekaniske og
kjemiske prosess~+til å øke renhetsgraden i produktene,
I maÌgé tilfeller vildetdedor følge kjemikaliertned
restmassene når de senere skal deponeres. Mengdén
aVrestnasser kan v.rre storforenkelte tyer mineraler.

Bå.ndtering av gråberg og avgangsmasse vil derfor være
en sentralproblemstillihg vedplårlegging av mineraluttk.

Det eretmålå minimereinengdéri restmasser.Rest.
massene hari mange tilfeller etpotensialfôrbrukti .

. andre formåL.. Dette kan for eksempel være fyllmasse, .
overdekkingav deponier ogfolUrenset sjøbunn; bruk ti

andre Prodtikter som jordbrukskalk. e.Uer som innsatsvare.

i produksjon av ulike typebygningsmaterialer.Transport~
kostnadeneerimidlertidi defieste tilfeller høye, og ....

enhetsprisene for de aktuelle produktene er lave. Dette.
hegrensermuligheterie for alternativ bruk eller videre. .
sal. Selv med en optimall1tryteise àvgråberg ogåvgang,
vil det SOm oftest være nødVendig å deponererestmasser

som ikkekanbrukes eller omsettes på annen måte. Både
under planlegging ogdrift av mineralvirksomhet som
medførerrestmasser, bør bedrifteriirbeide for at en økt
andel avre~tmássenekan benytes ti andreformåL. .

Tilbakefy1Íing avgråberg eller'avgang i gruvereller

dagbrudd kan bidra til å redusere mengden màssersom
må depôneres andre steder. Når fast fjell knuses, øker
volumet av massen meden fakor pål,3-1,5. Selv med stor
grad'avtilbakefyllngder dette er mulig, vil det likevel være
hehov fot deponering.Tilbakefyllng der dette er mulig ut
fratekniske; økonomiske oggeologiskeforholdkan være
en godløsriing. Samtidig bør tilbakefyllng unngås der det
fortsatt er betydelige ressurser somikke er utvnnet

Tilbakefyllngskal utredes som etsupplement tilaridre
deponeringsløsninger,bådepå landogi sjø. Om tilbake-

fyllng er et egnet tita, må Vlrdereskcmkret i hvert tilfelle.
Dette må skje ut fra en helhetsvurdering hvor man blant
annet hensyntàr resterende ressurser, kostnader bedriften

påføres og ulemper formiljøetved ikke åtilbakefylle.
På grunn av kostnader til transport og infastruktur må

deponering foregå i uttakets og oppredningsverkets
umiddelbare nærhet. Tilgjengelige. arealer er avgjørende
for valg av deponeringsløsning itillegg ti påvirkning på
nàturmiljøet, k, ostiader; muligheten for gjenbrukav
masser og mulige konsekvenserforanneiinærings-
virksomhet og andre iiiteresser.

Historisk har gråberg vært deponert på land; mens
avgangsmasser har v~rt deponerU sjø eller innsjø der
hvor gruven ellerdagbruddet har Iigget nært slike
områder. Landdeponier bør helst legges i naturlige
forsenkninger i naturen sljkat mansljpperå bygge
kUnstige barrierer ogdaimersom må ettersêsog
vedlikeholdes ilang tid; Vedmineralutvnning ikystnære
OItirådérkan sjødepQni være et mulig alternativ til

. . deponering på land.
Både deponi på land og sjødepOriier kan hà itiljø-

konsekvenser. Det er ikke mulig å angi pageoerelt
grurinläg hvilken tye deponering som er miljømessig.
mest fôrsvarlig, Hvilken deponeringsløsningmari bør
velgernåVlrderes konkreti hvert érikelt tilfelle; Dett vil
. avhenge av bergart, driftsfôrm, fysiske og kjemiske
egenskaper ved avgangs-ogdeponimassene, egenskaper
ved akelle' deponiarealer, arealbeslag,milJøkonsekvenser
og hvilke avbøtende tiltak som kan gjennornres;Valgav
deponiløsning måavgjørespå bakgrunn aven grundig og
faktàbasertvurderingav påVirkning på nàturmiljøét, ..
kostnaderogmuHgekonsekvenserfor ànnen næririg~ .
virksomhetogandre interesser. ., .

Sjødeponi . og avrenning fra land. kàn ha negative
iniljøkonsekvenser, også utover nærornrådetfor mineral"
drien, herunderkorÌsekvenserfor gye- og oppvekst-

områder for fiskog skalìdyr ogmaririeøkosystemer.
SHkekonsekvenser måværegjenstàndforen grundig



vurdering. Det samme gjelder konsekvenser for sjømat-
trygghet og konsekvenser for annen aktivitet. Dette omfatter
også en vurdering av spredning av finpartikler i avgangs-
massene og virkningene av dette.

Det har i lengre tid vært en diskusjon om hvilke forhold
som bør utredes ved vurdering av mineraluttk og
deponeringsløsninger. Nærings- og handelsdepartementet,
Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet
har hatt en god dialog med mineralnæringen, sjømat-
næringen og miljøorganisasjoner om dette. Regjeringen
mener det er behov for å videreføre og utvikle denne
dialogen. Målet er å legge grunnlag for en felles forståelse
av utfordringene og finne frem ti løsninger som gir
grunnlag for utvikling av både sjømatnæringen og mineral-
næringen innenfor rammene aven god miljø- og ressurs-
forvaltning.

4.5.3 AVVEININGER MELLOM POSITIVE VIRKNINGER
AV MINERALUTTAK OG MILJØBELASTNINGER

Ved etablering av ny mineralvirksomhet skal fordeler
og ulemper knytet til virksomheten avveies. På den ene
siden er hensynet ti verdiskaping, næringsutvikling,
lokale og regionale ringvirkninger, skatteinntekter for

samfunnet og andre viktige samfunnsinteresser som for
eksempel forsyning av byggeråstoffer. På den andre siden
må belastningen på naturmiljøet, muligheten for alternativ
arealbruk, negative virkninger for andre næringer,
kulturminner eller befolkning i form av støv, støy eller
miljøskadelige utslipp og andre tungtveiende samfunns-
interesser vurderes.

Kommunen som planmyndighet må vurdere de samlede
virkningene når det besluttes om det skal avsettes arealer
ti et mineraluttak. Regjeringen forventer at kommunene
i denne prosessen har en god dialog med dem som vil
berøres av et uttak, slik at den endelige beslutningen
om etablering tas på et best mulig kunnskapsgrunnlag.

Mange mineralvirksomheter medfører forurensning
som krever utslippstilatelse. Ved vurderingen av utslipps-
tillatelser skal miljømyndighetene vurdere de forurensnings-

messige ulempene ved mineraluttaket, sammenholdt med
samfunnsmessige fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil
medføre.

TILTAK

Etablenng av møteplass mellom mineral-
nænngen, sjømatnænngen, miljøorganisasjonene
og myndighetene
Nærings- og handelsdepartementet vil i samarbeid med
Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet
ta et initiativ til å etablere en møteplass for dialog om
miljøutfordringer og sjømattrygghet ved mineralutvinning
og deponering der representanter for mineralnæringen,
sjømatnæringen, miljøorganisasjonene og relevante
faginstitusjoner innenfor disse områdene er representert.
Målet er å legge grunnlag for en felles forståelse av
utfordringene, og finne frem til løsninger for videre
utvikling av både sjømatnæringen og mineralnæringen
innenfor rammene aven god miljø- og ressursforvaltning.

Klarere retningslinjer for ettrbruk eller

ti1bakefønng av områder
Direktoratet for minera1forvaltning skal i samarbeid med
Klima- og forurensningsdirektoratet utarbeide veilednings-

materiell om planlegging for etterbruk eller tilbakeføring
av områder etter at mineralvirksomheten er avsluttet.

Vurdenng av tilbakefyllng
Tilbakefyllng skal vurderes som et supplement ti andre
deponeringsløsninger, både på land og i sjø.

Bedre kunnskap om sjødeponi
Det skal gjennomføres et toårig forskningsprosjekt for
å styrke kunnskapen om ulike sider ved sjødeponi.
Uavhengig av forskningsprosjektet skal søknader om
sjødeponi behandles på vanlig måte, og tillatelser skal
kunne gis hvis en samlet vurdering tilsier det.

I Norge har deponering av avgangsrnasse i innsjøer vært brukt flere steder, bla iit annet knyttet til uttak av kobber. Vann fungerer som oksygenbarriere og bidrar til ä stabilisere
avgangsmassene. Slike deponier må anlegges slik at det ikke føres partikler fra deponiet nedstrøms i vassdraget. Foto: NTB Scanpix
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4.6 OMDØMME, SAMFUNNSANSVAR
OG LOKALSAMFUNNET

Mineralbedrifter må aktivt ta samfunnsansvar. Dette
innebærer at samfunnsansvar er forankret i bedriftenes
strategier og er en integrert del av driften. Virksomheten
må drives miljømessig forsvarlig og være bærekrafig. Det
krever blant annet at bedriftene tar i bruk ny miljøvennlig
teknologi og har åpne prosesser med lokalsamfunnet og
andre berørte parter om bedriftens virksomhet. Dialogen
med vertskommuner, lokalbefolkningen og andre næringer
er en viktig del av bedriftenes arbeid med omdømme
og samfunnsansvar. Mineralselskaper som har eller
planlegger mineralvirksomhet i områder hvor det Iinnes
samiske interesser, må være oppmerksom på det særlige
behovet for dialog og samfnnsansvar her. Å ta samfunns-
ansvar innebærer ikke bare plikter for mineralnæringen,
men gir også muligheter ved at det gir grunnlag for økt
aksept for mineralvirksomhet og et godt forhold ti
lokalsamfunnet.

Omdømme, samfunnsansvar og samspilet med lokal-
samfunnet, andre næringer og samiske interesser har
kommet høyere på agendaen for mineralselskapene.
Norsk Bergindustri har utarbeidet særskilte etiske
retningslinjer for å fremme seriøsitet og ryddighet i
bransjen. Det er viktig at disse retningslinjene utvikles
i takt med samfunnsutvklingen.

Det er i utgangspunktet kommunene som står for
arealplanleggingen, og som avgjør om områder skal settes
av ti mineralutvinning. Lokale myndigheter forventer
positive ringvirkninger av næringens virksomhet ved blant

annet lokale arbeidsplasser og tiltak for å sysselsette lokalt
bosatte. Mineralselskaper som vurderer å starte opp
utvinning, bør derfor synliggjøre positive lokale ring-
virkninger av virksomheten.

Mineralvirksomhet vil ofte kunne gi positive virkninger
for flere kommuner enn vertskommunen. Samtidig vil
store etableringer kunne gi kostnader for vertskommunen
ved for eksempel behov for økte investeringer i infra-
struktur eller økt belastning på kommunale tjenester. Små
kommuner vil kunne oppleve store endringer på kort tid
og få tilført flere og andre typer arbeidsplasser enn
kommunens innbyggere selv kan dekke. Aktuelle verts-
kommuner bør derfor ha god dialog med andre berørte
kommuner. De bør sammen vurdere hvilke ringvirkninger
mineralvirksomheten kan ha for kommunene, og hvordan
disse eventuelt kan samarbeide om å håndtere virknin-
gene av mineralvirksomheten.

Regjeringen forventer at mineralbedrifter har en aktiv
og konstruktiv holdning ti lokalsamfunnet og alle berørte
interesser. Samtidig må bedriftene kunne forvente å bli
møtt med ansvarlighet og ryddighet fra andre samfunns-
aktører.

Norge har ryddige arbeids- og lønnsforhold i nærings-
livet, et velutviklet rettghetssystem og åpenhet og
gjennomsiktighet i forvaltningen. Dette er faktorer som
kan medvirke til at internasjonale mineralbedrifter som
er opptatt av forutsigbare rammer for næringsvirksomhet
og eget omdømme, vurderer Norge som et interessant
sted å drive mineralutvinning.

Det finnes flere eksempler i Norge der tidligere tiders
gruvedrift krever opprydningstiltak. Det er særlig

Saging av blokkstein, anortsitt Ira Sirevåg i Rogaland. Foto: Rolv Dahl/NGU



utvimiingen av metaller fra sulfdmalmgruver hvor
avrenning av siirt og metallholdig gruvevann og sigevahri
fra deponier har redusert vannkvaliteteri for elver og
innsjøer, og har dermed hatt negative konsekvenser for
økosystemet, spesielt fisk, i disse vanrtòrekomsterie.
Denne forhistorien representerer fortsatt en omdømme-
. messig utfordring for næringen. Det forventes at bedrifter
i dag tar ansvar forådrivemiljømessigforsvarlig og ikke
påfrer samfunnet unødig belastning. . .. .

Økt kunnskap om miljøvrkningene av minera1-
virksomhet harførUil en stadigskjerping avniiljøkravene.
Norge er allerede i dag blant de landene i verden med
strengest miljøkravfor næringsvirksonihetDette gjelder
også for rIineralnæringen. Dette legger grunnlag for
miljøniessigforsvarlig drift og medvirker dermed til
å bedre næringens omdømme.

Erfaringene fra flere prosesser knyttettietableringav
mineraluttk har de siste årene vist at det er et behov for
'åetab1ere. en større grad av felles forståelse av hvilke

forventninger mineralnæringen og andre berørte parter
kan ha til prosesser knytet til mineraluttk

Utabeidelse av ert ((bestpracûce)) sjekkiste
N ærings-oghandelsdepartemeritet vil ta initiativ til. at det
blir utfbeidet erisjekkliste med ((best practice" for leting,
undersøkelser, etablering og titvde1se av ulike tyer.
mineralutt, herunderdeponeririg og bruk av kjemikalier.
Arbeidet Vil'skje i nært samarbeid med mineralnæririgen,
sjømafuæringen; miljøniyndighetene,fiskerimyndighe- .
tene og andre betørteinteresser.

Arbeid rtlEid sainnsam¡var
R.egjeringen forventer at mineralnæringen arbeider
målrettetmed omdømme,samrmsarsvar og samspil.
med lokalsamfnnet og andre berørte interesser. . Samtidig'
må mineralbedrifene kunne forVente å bli møtt.med
ansvarlighet ogryddighet fra andre samfnnsaktører.
Mineralselskaper som har, ellerpiarilegger mineral-
,virksomhet i områder hvor det er samiske interesser,'
må særlig Være bevisst på behovet for dialog ogsamfnns-
ansvar her.

. Mineralvirksomhetktever planlegging med. omfattende
kartleggingüg utredninger som kan strekke seg over
mange år. Forutsigbarerarmerog ettydeliglovverk

er grunnlèggende for at mineralbèdriene skal satse
iN orge, for å titrekke utenlandsk kapital og minerii-

kompetanse,og for å rèalisere regjeringens màlomen
verdiskapende og vekstkrafg mineralnæring: Dette er
også enforiitsetningforå sikre en bærekrafg og
samfnnsmessig forsvarligforvaltningügutvnning av
mineralressursene, og for å realisere, regjeringens, mål
om at norsk mineralnæringskal være blant verderismest ,. miljøvennlige:. . .

Lowerketskal sikre verdiskaping og samfnnets behov
for mineralressurser, samtidig som det skal gjøres en
avveining motandre hepsyn. Det innelnererat de positive
virkningene ved en llulig ny riinera1virksomhetmå
avveies mot konsekvenser for andreinteresser og andre
.hensyn..Detkan være andre.næringer,Iiaturmiljøet,
kulturminner,. lokalsamfnn, samiske interesser mv.

Et målrettet arbeid med. sikte på et regelverksom gir
god forutsigbarhet ogmertids" Og kostnadseffektive
planprosesser, vil bidra til å redusere m.eringslivCts
admiriistrative kostnader, men også. gi mer effektiv bruk
av offentlige ressurser. '

4.7,.1 LOVVERKET

Mineralloven eret bra:nsjeregelverk for mineralnæringen
i Norge og fastsetter grunnleggende rammer for å drive
minetalvirksomhet .llven trådte i kraf 1. januar 2010,
og erstattet fem gamle lover, Dennyemineralloven er et
viktg skritt for åforel1kle regelverket påmineralfe1tet,
ogföråskape oversiktligeög forutsigliareramme-
betingeiser for mineralnæringen. Loven regù1erer leting,
undersøkelse og utvnningav mineralressutser; og erverv
av bergrettgheter: Formålet med mineralloven erå
fremrreog sikre samfnnsmessig forsvarlig fotvaltning
og bruk avmineralressursene i samsvarmedprinsiplJet
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Skifting av borekrone i Titanias dagbrudd på Tellenes i Rogaland. Foto: Titania AS lLinda Løvås



.om en bærekrafg utvkling. Löveil har bestemmelser
som skalsikreatmiljøhensynblir ivaretatt, og at opprydc
ningetterdrift bekostes av tiltakshaver og tas hensyn ti
allerede i planleggingen av drien. Videre harloven
bestemmelser for å sikre at samiske interesserivaretas
ved'niineralvrksomhet.

Mineralloven, skiller mellom mineraler som er eid aV

staten og de somereid av grunneier. Staten eier metaller
med en egenvekt på 5 gråml em3 og over, samt malmer av
slike metaller. Detteomfatterblantinrietkrom, mangan,
molybden; niob, vanadium; jern, nikkel, kobber, sink, sølv,
gull, kobolt; bly, platina, tinr!, wolfam, uran, kadmium og .
thórhim. Også arsén og titaner statlig eid. Alle andre
mineraler er eid av grunneiéren. I hovedsakkän grunn-
· eiers mineraler deles inn L tre hovedkategorier; naturstein,
byggeråstoffer ogindustrhnineraler.. . .

Det er kommunale, myndigheter somgjennbmplan-
og bygningsloven regulereroInrådértil råstoffutvinning.
Uttk aV mineraler må foregå innenfor rammen aven
godkjent reguleringsplan. Kommunen må vurdere de.
samlede virkningene aV tiltaet når det besluttes om .
areaJer.skal settes av til mineraluttk Dersom forslag til
kommuneplanens arealdel omfatter nytt eller utvdet
område formineraIuttak og/eller deponi, skal konsekven"

,. ser for miljø og samfunn utredes. Detteomfatterhlant
annet konsekvenser for andre næringer" transport,
forurensning,naturmarigfold, marine ressurser,
mattrygghetog kulturminner. .

Detaljert planlegging av titaket skjer ved utarbeidelse
av reguleringsplan. ForSlagtil reguleringspIanined

. tihørende konsekvensutredning utarbeides og bekostes
normalt av dén som ønsker å starte mineraluttk. Sâmlet
uttk av mer enn 2 mil; m3masse,ogmindreuttk~òm
kanfå'vesentlige ,virkninger for miljø .ellersatnnn,
. omfattes. aV regelverket om konsekvensutredninger. ..

P1an.og bygningsloven åpnerfor fastsettelse. av statlg
arealpIah. Stateri trer da inn i reguleringsmyndigheten til
kommunestYet.Dersom det er behov for å tilrettelegge
forminera1utvnnirig i områder hvorkòmmuneneikke
ønsker å planlegge for dette, kaIlstaten tilrettelegge for
. virksomheten, ved bhik av statlig arèalplan dersom
sarnnsmessige hensyntl1sier det. Staten kan også
henstillekommunenomå utarbeide arealdeltilk:ommune-
plan ellêrréguleringsplan. Regjeringen mener dette er
verktø somkan være aktuelt å vurderenærmeré for
å bidra til gjennomfring av hetydeligeprosjektel for
utviniling äv mineraier.Detkan også være aktuelt for å
sikre verdifullemineralressurser for fremtidig utnytlse.

Itillegg tiliiineralloven og plan-og bygningsloven;
reguleres minéralvrksomhet også av andre lover. Det kan
værenødvendig medtillatelseeHer avklàring etter blant
annétnat:rI1angfoldloven, forurensningsloven, motor-

ferpselloven, matloven, kulturminneloven og vann.

ressursloveri. 'Leting, undersøkelsesarbeiderog drif på
mineraler vil som regel være forbudt iverneområderog
i funksjonsområder for prioriterte arter. Ioniråder med
utvalgte naturiyper skal det tas særskilte hensyn,

Naturmangfoldlovener sektoróvergrpende ogiime-
holder femprinsipperfor bærekrafg bruk. av natur; .
Krav om kunnskap, fure var-prinsippet, samlet belastning,
miljøpåvirker betaler, miljømessig gunstigste teknikkog..
lokalisering. Disse prinsippene skalleggestil grunn som
retningslinjer ved beslutninger som berører natur- ..

mangfoldet.
Etter forurensningsloven er det forbudt å.orurense

med mindre det er tillatt i lov,forskrift eller gjennom
særskilt tillatelse., Forurensning ved uttak av mineraler
krever utslippstilatelse. Utslippstillatelser knytet tiluttk
av statens mineraler gis av Klima- og forurensnings-
direktoratet, mens utslippstillatelser knytt ti uttk av
grunneiers mineraler normalt gis av fylkesmannen
dersomikke annet er særskiitbestemt. Forurensning.
fra uttk av pukk og grus krever normàlt ikke særskilt

tillatelse, men er regulert i forurensningsforskrifen.
. Ved vurderingen av om utslippstillatelse skal gis og på

hvilke vilkår, skal def legges vekt på forurensnings~
messige ulémper ved titaket sammenholdt med fordeler
ogulemper ved titaetforøvg. En utslippstillatelse
regulerer blant annetbrukavkjemíkalier. Virksomheter.
som bruker produkter med. innhold. av kjemiske stoffer .
som kari medføre helseskade ellermiljøforstyrre1se, skal
etter produktkontrölloven vudere om det firines alternativet
som medfrer mindre risiko for slikvirkning. Virksomheten
. skàli såtallve1geet slikt alternativ hvis det kan skje uten
urimelig kostnad eller ulempe.

Avfallsforskren regulerer spesifikt håndterig av
restmasserfra mineralvirksotnet.Dersometablering av
deponi vil. gi negative konsekvenser for miljøtilstanden
i grunnvann;. ferskvann eller kystvann, må deponeringen
oppfy1levanmorskriftenskravtilnye tiltakog aktiviteter.
Ettr matlövenpliktrl:iedrr å varsle tilsynsmyndighetene
. dersotiidét foreligger grunn. ti mistanke om atbeprifens
Virksomhet kan medfre fare for at riæringsmidler blir
helseskadelige. Deter fastsatt øvegrenseverdier for
tungmetallíflskog sjømat i forskrif til mat1oven.

l henhold til (,Prosedyrer for konsultasjoner mellom
statlge myndigheter og Siimetingej)~ har. statlige myndige
heter plikt tilå konsultere Sametinget og eventUelle andre
samiske interesserisaker som vil kUnne påvirke samiske

. interesser direkte. Konsûltasjonsprosedyrene har bestemc
meIser om hvordan konsultasjonene skal gjennomfres.
. Plikten ti å konsultere samiske interesser vil kunne inntre
når det overveies å gitillatelsetilundersøkelse ellet

. 
utvnning, av mimiralressurseriömråder med såmiske
interesser.



Ny minerallov
. Regjeringen har fått på plass en ny minerallov som har
. ers1:ttetJem gamle lover. Loven var et viktig skrtt for
å forenkle regelverketpå mineralfeltet; og for å skape
oversiktlige og forutsigbare rammebetingelser for
mineralnæringen. .. .
4~1.2 SAMFUNNETS BEHOV FOR EN G()O FORVALTNING

AVMINERALRESSURSENÈ .
Deter etøkendearealpressi Norge.Ofte erdetmot-
strid,ende,. interesser knytet tilarealdisponeringen 1
kommunene. Miljøhensyn kan tisi vern eller begrenset
.aktivitet Hensynet ti 'ulike samfunnsformâl'som bolig-
bygging,:fluftsliveller annen næringsvirksomhet kan tilsi
. at arealer båndlegges til annen. bruk enn mineral~
virksomhet, Behovet for åsikreverdifulleonineral.
forekomster for fremtidig utnytelse må vurderes i slike
prosesser. Dett er viktig for å unngå atmineralorekomster
av potensi~lt stor verdi bliravskålet fra frem:tidigutnytelse
og verdiskaping uten at dette ervùrdert nærinere.

.1 ((N asjoiialefôrventninger til regional og kommunal.
planiegging~)stadfester regjeringen at planleggingen må
synliggjøremineralressurser av nasjonal og regional

betydning, slikatdissekari ivaretas på enniåtesom ikke
er tilhinder for frenitidigverdiskaping; Dette skal være
retningsgivende for avveininger ved utabeidelse av

regionale og kommunale planer. For å sikre dagens og
fremtidig behov for mineralessurser, . forventer regjeringen

. at fylkeskommunene (regional planmyndighet) og. . .

kommuiieneveictegger dette hensynet i sin areal.
. planlegging, Regjeringen forventer ativaretaelse av
mineralressurser inngår i relevanteplanveiledere.
. 'For atmineralorekoristerskal ivaretasi areal.. .
planleggingen,måp1anmyndighetene ha tilstrekkelig
kunnskap omtorekomstene og ompotensiah:~tforfrenitidig
verdiskaping; Slik ktirnskap er avgjørende for, aweii'ingeI1.
av arealbruken til ulikefortnâl. Noen fylker har egen
region-ellerfylkesgeologsom kan bistå fylkeskommunen
og kommunene med verdifull kunnskap om håndtering
avmineralspørsmâl.Btiskerud~Te1emark ôgVestfo1d.

. 
fylker har valgt ,å ha felles regiongeolog,'Dehar også'
utarbeidet en særskilt,strategiplan for regiongeologen
for 2013-'3016 basertpå det geologiske samarbeids~

programmet mellom detre fylkene. .

Direktoratet formineralforvaltning kan legge ned ..
innsigelse mot kommunale planer for å sikre mineral-
forekomster forfremtidig mineralvirksoruhet Innsigelser
kahfremmes i spørsmålsom er av nasjonal eller vesentlg
regionalbetydniIig,ellerav andre grunner av vesentlig .
betydning fòr direktoratets saksområde. Slike iniisigeiser

må baseres på etgodt faktagrunnlag, god kartlegging og
klassifisering av forekomstene;

0ktJortettng i sentrale strøk har ført tiløkt areal-

konflkt mellom uttak. av byggeråstoff og annen arealbruk.
Samtidig er tilgang ti byggeråstoff, slik som pukkog
grus, avgjørende for utbygging av infastruktur, boliger

og næringsbygg. Det er en utvkling i enkelte regioner
hvor avsfunden mellom råstoffuttk Og forbrukssted øker.

Dette fører isolert sett til øktbelastning på veinettet, økt
forurensning og økte kostnader for samfnnet gjennom
dyrere bygg og samferdselsprosjekter. . . .

For å sikre en effektiv og bærekrafgressursutnytelse
mener regjeringen at det er nødvendig at fylkes-
kommunene ogkommuneneved utarbeidelse av pliu~
strategier legger, opp ti en . langsiktig og helhetlg
utnyttelse av mineralressursene i fylketDette vil bidra
tilårealiseretegjeringens mål otllvekst og økt verdi-
skaping i.mineralnæringen.

Det er nødvendig med en effektiv koordinering og
planlegging av uttak av rnineralressurser. Kommunene.
.bør Vurdere hvordan nåværende og fremtidige behov for
mineralressurser kan sikres ved revisjon av kommunepla-
nens arealdeL ~egjeringen mener det er viktig at planpro-
sesser knytettil mineraluttk er forutsigbare og effektive,
og er basert págod kunnskap om mineralressurser,
mulige konsekvenser for miljøet og andresamfnnsinte-
resser. En nær dialog mellomtiltakshavet, kommunen og
andre berørte myndigheter og interesser er nødvendig for
å oPpriådette; Ify1ker medaIoreminerälforekomster bør
regionale planerwnfatte ressursforvaltningenav minera-
ler Qg ha retningslinjer for1okaliseringav uttk.

Regjeringen mener at slike regionale planerer gode
redskaperfor å styke overordnetog sanordnet .

planlegging for å sikre fremtidig utnytelse avmineral-
. forekomster. :Regionale planer vil bidra tilå øke kOmmune"
nes ogfylkeskommuneneskompetåse om mineral-
forekomster, og dermedogså giøktfórutsigbarhet for
inineralprosjekter.. Samtidig kan regionale planer bidra ti
at hensynet til naturmangfoldetblirivaretatt på engpd
måte i planleggingen... . ,
. På siimme måte kan interkömmunaltplansamarbeid

være et egnet virkemiddel fbrå sUrre enhelhetlgfôrvaltc
ningav mineralressursene, ogfôrgjennoniring av .

regionale strategier på minera10mrådet. Statlge eller
regioniilemyndigheterkan også ta initiativ til utarbeidelse
av planer etletplan- og bygningsloven for å ivareta
plaiioPPgaverav regional eller nasjonal betydning..



. Sikrefreintidighehov for inin~ralressurser
Foråsikredagens og fremtidig behoV-for mineral-

ressurser, forventer regjeringen at fylkeskommunene
og kommunene vektlegger hensynettil mineralressurser.
i arealplanleggingen.. Det er ikke minst viktig for bygge-
råstoffer slik som pukk-og grusforekomster.

Ivaretaelse avmineralessUrseri p1anveileclere
og planstrategier .
Regjeringen forventer at iviiretaelse av tninenHressurser
skal inngå i releviinte' pliinveiledere og pliinstriitegier.

Forventning omeffektve planprosesser

Regjeringen forventer at planprosesser knyttet til rnineral-
uttk er forutsigbare og effektive, og er basert på god
kunnskap om minerilressi.rser; mulige konsekvenser for
miljøet og andre sainnsinteresser.

Lokalt samarbeid
Regjeringen rnenerat regionale planer og interkommunalt
plansamarbeid ergöderedskaper for å styke planlegging
for å sikre fremtidig utnytelse av mineralorekomster.

Geologisk' kunnskap. i.fy1keskointnunene
Fylkeskommunene bør vurdere å tilkyte seg geologisk

kunnskap, v-ed for eksempel bruk avtYlkesgeoÌog; .

Forvaltning av nasjonalt og regionalt viktgeforekómster .
En god forvaltning avrnineraIressurstmeer avgjørendefor
å realisere' målet om økt verdiskaping i mineralnæringen.
For at viktige mineralorekomster skaUvaretas i areiil-

forvaltningen, er dethØdvendig at verdien av slike
ressurser synliggjøres. Nörgesgeologiske undersøkelse
skal innen 2Q14 utvkle et klassifkasjonssystem for .

. mineralressurser basert på verd~skapingspotensialog
. regionalt ressurspehov der det fremgår om ressurser er
av regional eller nasjonal betydning. Dette skal være et
verktøy til brúk ikommunal; regiomil og statlgarealplimlegging. .

. Sikrng av verdüullemhieralorekomster
for fremtidigutnYtelse
Regjeringen vil vurdere 'nærmere hvordan verdifulle
mineralressurser best kan ivaretas i arealpianleggingen
veid opp mot andre, sarnnnsinteresser og arealhensyn..
Formålet er å sikre dagens og fremtidig behov for .
mineralressulser,og legge til retteforøkt verdiskaping
og arbeidsplasser ¡distriktene. Arbeidet vil skjei regi av
Miljøvemdepartementetog Nærings-og hande1s~

departementet. Bruk aV-virkemidler i plan- og bygnings-
loven og eventuelle behov for forbedringer i loven vil
bli vurdert.

Oppdateriiigav temaveileder for mineraluttk
Miljøverndepartementet viU samarbeid med Direktoratet
for minera1forvaltning revidere "Temaveilederen om uttk

àv mineralskeforekoiisterog planlegging erterplan-og
bygningsloven,) slik atdenblir mer dekkende for
utiderjordsdrif. ..
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Fra Jens Stoltenbergs besøk i separasjonsverket hos Sydvaranger Gruve i Kirkenes 6.juni 2009. Foto: Bente Geving, Sydvaranger Gruve AS



4.7.i.FORUTSIGBARE OG EFFEKTIVE PROSESSER FOR

KONSEKVENSUTREDNINGER
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger
i plan. og bygningsloven er å klargjøre virkningene av
planer og tilta som kan ha vesentlge konsekvenser for
miljø og sarnrtn. Konsekvensutredningerskal sikre at
vesentlge konsekvensedor miljø og samfnntas j betrakt-
ning i planleggIngen; når det tas. stillng ti om planen eller
tiltaet kan gjennomføres, og når det besluttes hvilke vilkår '
som eventuelt skal stilles. KunÌ1skapensom fremkomrieri
konsekvensutredningerie, brukes Også ivurdenngenav en
ëventuellutslippstiI1afelse.

Enkonsekvensutredtiiiig skal dekke alle.beslutnings-
relevante forhold; Dette omfatter ogSå alterriative
deponeringsløsninger. For å sikre ert effektiv fremdri
j uttedningsprosessenbør slike forhold identifiseres i en
tidlig fase, Dette forutsetter atforslagettl planprogram
sendes på hønng til berørte aktører og at disse deltar
aktivt i høringen. Regjeringen forventer at berørte aktører
gir innspil ombeslutningsrè1evantë forhold og innenfor
fastsattetidsfrster.Re1evante innspil i entidligfase kan
redusere tidsbruk og kostnader for tiltakshaver,
kommunen og andre berørte interesser.

Kortsekvensutredninger ved planleggirtg av mineral-
uttker i mange tilfeller meget omfattende, og krever
en rekke delutredninger av ulike temaer. Dert samlede
kostnaden kan bli høy.

Etter tidligere planlovgivning godkjertte Direktoratet.
formineralforvaltning bednftens forslag til utrednings-
program og konsekvensutrednirtg, og gjennomfrte
. høring. På bakgrunn av utredningsprograrmet,
konsekvensutredningen og innspil i .høringen .Iaget
direktoniteten innstillng til kommunen som inngikk
i saksgrunnlagetfor kommunens planvedtak. .

Siden 2005 hat komrrunene fastsatt planprogramrret
med tihørende utredningsprognun og sendt dette på .
høring. Planprogramfor nye mineraluttk skal forelegges
Direktoratetfor mineralforvaltningti uttlelse; I saker
Som kankomi.e ¡konfikt med nasjònale eller viktige
regionale hensyn; skalplanproiá'ammet også forelegges
. Miljøverndepartementetføt det fastsettes' avkommtinen.

Etableringen av store mineraluttk skjer ofte i små
kommurter. Sakene er komplekse,ogkrever betYdelige .
ressiirser og kompetase. For en kommune k:andet være
enestegangdenkoordirierèret slikt arbeid; Tilbake-
meldinger fra næringertkantyde på at deti flere plan-
prosesser er et prèsspå kommunene fra ulike aktører Om '
at. det må konsekvehsutredesfothold som ikke nødvendigvs.
er bes1utningsrelevänte: For kommtinermed.små ressur~
sètog lite fágrriljø kart det vrere krevende å vurdere hva
sOm er relevantåtitrède,og hvilke forhold soinikkeer
beslutihi.gsreievante. Dette kan forsinke planprosessene
.og føre ti atkonsekvensutredningen blir mangelfll èller

atdetbrukestidog ressurser på å utrede forhold som
ikke er relevante for beslutningen.

Regjeringen vil at Direktoratet for mineralorvaltning
skal fåen mer aktivrollevedkonsekvensutredning av
større rrinera1prosjekter. Det erbehovfor ettettere
sararbeidmellotn direktoratet ogkommunérislike .
saker. Dette forutsetter at kommunen og direktoratet blir
enige om et opplegg forgjennomførirtgenav konSekvens-
utredningetterplan- ogbygningsloven. Dersom kommunen
. ønsker det, skal direktoratet stå for gjennomfønngenav
konsekverisutrednhi.gsprosessen helt eller delvis. Uansett
vil kommunen fortsatt være besluttendeplanmyndighet.
For å sikre en rask avklaring avansvarsdelingenmellorr
kommtinen ogdirektorátet; må titakshaver sende
forslaget til planprogram ti begge parter samtidig.

Dette forslaget vil gi økt fleksibiltet ved, større
konsekvensutrednirigsprosesser av mulige mineraluttak.
Det vil også sikre ert effektiv koordinenng mot fagorganer
ogrelevante kompetansemiljøer tidlig i arbeidet, og gi mer
tids- og kostnadseffektive prosesserfor alle involverte
parter. Forslaget krever endring i forskrift om konsekvens:
utrediiinger. . ..

Ansvaret for at konsekvensutredningene bli daglig gode
og beslutningsrelevante ligger i stor grad hos tiltakshaver
islikeprosjekter.Jtitredningsprogrammetsorn sertdes på

høring bør tiltakshaver redègjøre for nvordanutrednings-
oppgaven tenkes løst, slik athøringsinstansene kan
komme medkonkrete innSpil til dette fremfor generelle

innspil om hva de ønskerutredet.,Ved å vektlegge dette
kan rrineralbedrifter selvbiclrati1 mer tids- og kostnads-
effektive prosesser;



F()rùtSigblûeog~ff~ktv~ p1ànpròs~sser

Regjeringen har som mål å reduseren¡eringslivets
administrative kostnader som følger avlovpålagte krav.
. Regjeringen vil identifiseretilakfor å effektivisere.
planleggingen med sikte på økt forutsigbarhet og mer
tids. og kostnadseffektive beslutningsprosesser. Miljø~
verndepartementet vil i samarbeidmed Nærings~ og
handelsclepartementet og Kommiinal- og regional~
departementet nedsette en arbeidsgntppe for clette .

arbeidet. Arbeidsgruppen skal vurdère bruk. av virkemidler
iplan-og bygningsloven, og eventuelle behov for for~
bedringeriloven. Berørte departementer vil bli involvert
i arbeidet.

Tettre samarbeid 'mellom konimuner
og, Ðirelroratet forniineralorvaltningved . .
konsekVensutredninger ¿iv størreniineralutt

Forslagtil planprogram ved større mineraluttk skal
sendes bâde ti kommunen og til Direktoratètfor mineral-
forvaltning. Kommunen Og direktoratet blir enige om
opplegget for gjennoinføring av konsekvensutredning
etter plan~ ogbygning$loven. Dersom kommunen ønsker
det, skal direktoratet stå for gjennomfring av koiise~
kvensutredningeri; Kommunen skal fortsatt være beslut.
tende planmyndighet . .

Tydelig~kravti1 konsekvensutredninger
Regjeringen vil utarbeide veiledningsmateriell og sjekk.

lister for å klargjøre hvilke temaer som skalkonsekvens.
utredes ved planlegging av mineraluttk og
. depom;ringsløsriinger. Direktoratet for mineralforvaltning
vilisamarheidmed K1ima~ ogiorurensningsdirektoratet
ha ansvaretfor å utarbeide materialet. Arbeidet skal ..
gjennomføres i. samarbeid med relevante fagmyndigheter,
herunder FiskeridirektoratetogMattilsynet, mineral~

næringen ogandre berørte næringer,

4.7.4UNDERSØKEL~ER ETTER STATENS MINi:RALER

Mineralloven haren enkel prosedyre for behandling ..
av søknader om undersøkelsesrett ti statens minera:ler,
Formålet erå bidratil atflere miheralforekomster blir
undersøkt, noe som igjen kan gi grunnlag for lItvinning.
Ror å stimiileretilundersøkelse ogfor åå m,otvrke at
undersøkere båndlegger etoniråde lengerenn nødvendig,

ble d,et i mineralloven inrirt progressiveavgifterfor
undersøkelsesretttil statens mineraler,.. .

. Mitieralloven åpner for at flere aktører kaiiha
undersøkelsesrett i samme område. Uridersøkeren med
best prioritet"" i praksis den som har søktførst~ har

. fortririnsretttiIå foreta undersøkeisesa~beider. Andre kan
bare ündersøke. etter samtykke fra den med best prioritet.

Avgifen som skal betales for undersøkelsesretten,
er derimot lik uavhengig av prioritet

Ettr minèrallovenkan undersøkelsesrett bare nektes
dersom søkeren tidligere har brutt vesentlge bestemmelser
i minera1regelverket.Dagens regler sikrer ikke alltid
effektiv leting j områder hvordet er gitt undersøkelsesrett.
Strengere krav, for eksempel at søkeren må fremlegge en
konkret plan for undersøkelsene og dokumentasjon på
relevant kompet:nse, vil gi mineral myndighetene bedre
styingsverktøy og en mer effektivforvaltning.

Gjennomgang av. reglene om undersøkelsesrett
til statens mineraler . ' .
Nærings" og handelsdepartementet vil vurdereeridringer
i reglene om undersøkelsesrett ti' statens mineraler.
Hensynet til kostnadseffektivitet, verdiskaping og
næringsutvkling og sal1nnets behoviorkontroll vil
vektlegges i arbeidet.. .

4.7.5 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING

En effektiv, kompetentog fremtidsrettet mineral"
forvaltring er et konkurransefortrinn for norskmineial-
mering,og bidrar til mer forutsigbare rammebetingelser
for mineralvrksomhet ogen bedre r~ssursforvaltning.

Direktoratet for mineralorvaltningined Bergmesteren
for Svalbard er statens sentralefagetatfor forvaltning og .

utnyttelse av mineralressursenei Norge, iiik1udertpå
Svalbard, Direktoratet skalbidratilå realisere .

regjeringen$ overordnede mål om økt verdiskaping basert
på ensai:nnsmessig forsvarlig utvnning avmÎneraler.

Etaten tildeler iindersøkelsesrett og utvnnirigsretttil
st:tensminera1er, girdrifskmisesjon formirieral-
virksomhet forutvnningav alletyperinÎnetaler og er
høringsinstans ¡saker om mineralske ressurser etter ..

plan- Og bygningsloven.
Direktoratetfor mineralforvaltning har viktige oppgaver

ved fastsettelsen av planprog~ammer6g ved
konsekvensutredninger etter plan. og lJygntngsloveii der
disse berørermirieralvirksomheLDersoinplanene kan ha
negative konsekvenser for riineralvirksomnet og
. frenitidigütnyte1se av mineralressurser, kan direktonitet
fremme innsigelse. ..
.. Vid.ere gir direktoratet tillatelser etter mineralloven,

. og furer tilsynmed atmineraluttakdrives i samsvalmed
. loven. Direktoratèt administrerer også miljøtiltak og
sikringsarbeiderVednedlagte gruver cler stateiihar et
. ansvar Mìnerallovenog øktiiktivitet tnætingen harfurt

tilnye arbeidsoppgaver og øktarpeidsmengde for
. direktoratet

. Forånå regjeringens mål. om vekst og bedre forutsig-
barhet for næringen er detavgjørende med ert kompetent



ogeffektiv i:inèl'a1forvaltning. Høsten 2011 gjennomførte
PricewaterhouseCooperspå oppdrag fraNæririgs- og
handelsdepartementet en eksternevaluering av

Direktoratetfor minera1forvaltning. Evaluéringenviser at
det er behov for styrk:et virksomhetsstyring, bedre
òrgànisering, økt kapasitet og styket kompetanse i etaten.
Det fremgår at direktoratet ikke hadde tistrekkelige. .

ressurser til å utfre alle lovpålagte oppgaver. Videre
fremkom det at etaten må stykes forå ivareta sin over-
ordnete rolle i forvaltningen avNurges mineralressurser,
ogfot å følge opp næringen på en bedre og mer systematisk
måte. Dette er også nødvendig for at etaten kan veilecle
næringen, kommuner og andre aktører i mineralsaker.
Evalueringen er fugt opp gjennom økte bevilgninger.
istatsbudsjettetfor2012 og fòr2013. En økt satsing på

.effektiv saksbehandling; veiledning ogkommunikasjonvil
· legge et grunnlag for. nyetableringer, og økt mineral-

illoduksjon ietablertebedriíter. ..
N ærings- og handelsdepartementet mener det er .

nødvendig å øke bemanningen i Direktoratet for mineral-
forvalhi.ing, og at etaten arbeider aktivt med å styke
kompetansen påreitvante fagområder.

Økt bemanning i Direktratet for mineral-
forvaltiiòg
Direktorat:tfor mineralforvaltningskal styrkes. Formålet
er at etaten skalkunne gjennòmfresine oppgaver på en
effektiv og gódmåte~ Styrkingen vil skje gradvis.

KOnipetasep1an
Direktoratet forniinera1fol'valtning skal utarbeide
enkompetaIlseplan som gjør etaten godtrustet tiåutfre

sine oppgaver, Planen skal omfatte hvordan etaten be¡;t
kaii.utnytesin samleclekompetanse, nerunder innenfor

naturmi1jøogforurensning, jus ogsannnsøkonomL

Forsterket !!äinarbeid inelloinDirektratet

formitiel'âIorvaltiiingog Norges geologiske
undersøkelse.
Dilektoratet for minera1:orvaltningog Norges geologiske
undersøkelse samarbeider på flere områder. Direktoratet
har behov for styrketkompetansepåsenttale fågområder.
Samarbeidet skal stykes og utVdes for å gibreder~
kompetansetigang og økt effektivitet ¡gjennomføringen .
av oppgaver.

. .
administrative byrder, og bedretilgangen på relevant
kunnskap og informasjon ornetableringog drift av
mineralvirksomhet i Norge. ".

4.7.6 SKATTER OG AVGIFTER

MineralvirksolIhetgenererer pengestrømmer til staten
gjennom detalminne1ige skatte-. ogavgiftsregelverketpå
samme måte som annen næringsvirksomhet. I tilegg kan
kommunene fastsette eiendomsskatt. Ut over dette
fastsettes det i mineralloven særlige avgifter ved
undetsøkelse og utvnning av mineralressurser. .

De som har undersøkelsesrett eller utVnningsrett til
statens mineraler, betaler en årsavgift til staten for å ha
rettghetene. Itillegg skal den som utvnner statens
mineraler, betale grunneieren en årsavgift på 0;5 pst. av
omsetningsverdien, Ved utvnning av statens mineraler på
Firinm.arkseiendommeiis grunn;. skal det i tilegg betales
en forhøyet grunneieravgifpå 0,25 pst. ..

Mineralloven girN ærings- og handelsdepartementet
hjemmel til å fastsette forskrif om betaing aven årlig
avgift ti staten ved utvinning av statens mineraler. Per
i dag, er det ikke fastsatt noen slik avgift.

Undersøkelse og utvnning av grunneiers mineraler
genererer per i dagikke særskilte avgiftsinntekter til..
stçten, nientil grunneieren som er eier av ressursene.
Størrelsen på vederlag fastsettes i avtale mellom grunne
eieren og undersøketen eller utvnneren.
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4.8 MINERALRESSURSER PÅ HAVBUNNEN

Havområder kan inneholde viktige mineralforekomster
med potensial for mulig fremtidig lønnsom utvinning.
Av særlig interesse er vulkanogene metallforekomster ved
såkalte ((svarte skorsteiner)). Det finnes slike forekomster
langs atlanterhavsryggen, herunder ved Jan Mayen og
nordover, men omfanget er ikke kartlagt.

Norge har sterke fagmiljøer og bedrifter innenfor under-
vanns- og dypvannsteknologi som brukes i olje- og
gassnæringen. Disse kompetansemiljøene gir muligheter
for utvikling av teknologi ti leting, undersøkelse og mulig
fremtidig utvnning av mineralforekomster på havbunnen.

Kartlegging i regi av Skagerrak-prosjektet og l1ere
andre prosjekter har påvist områder med sand og grus
i Nordsjøen og Skagerrak. Forekomster finnes også langs
norskekysten, både utenfor og innenfor grunnlinjen.
Utvinning av sand og grus fra havbunnen foregår i flere
land rundt Nordsjøen, men ikke i norske havområder.
Kartlegging gjennom MAANO-programmet viser at det
er slike mineralressurser i Barentshavet og utenfor
Lofoten og Vesterålen. Skjellsand er en annen mineral-

ressurs i kystsonen. Utvnning foregår i mindre skala
i Agder-fylkene og langs Vestlandskysten. Norske hav-
områder er i liten grad kartlagt. Det kan derfor finnes
andre mineralressurser med potensial for kommersiell
utnyttelse.

Mineralvirksomhet til havs kan få økende betydning.
Dagens regelverk om undersøkelser og utvnning av
mineralressurser på norsk kontinentalsokkel er ufllstendig,

og ikke tipasset dagens situasjon. Det er behov for en
reform av regelverket.

Sort, metallrikt vann på 300 grader celsius strømmer ut aven såkalt "skorstein" på havbunnen, 300 km vest for Bjørnøya. Langs denne undersjøiske, vulkanske fjellkjeden midt
i Atlanterhavet er det påvist forekomster av kobber, sink og gull med en anslått omsetningsverdi på 1-5 mrd. kroner. Foto: Senter for Geobiologi, Universitetet i Bergen



4.9 MINERALVIRKSOMHET I OMRÅDER MED
SAMISKE INTERESSER

Samiske interesser, og særlig reindrift, finnes i store
områder i Norge, og særlig i de nordligste fylkene.
Reindrift foregår i dag i vel 140 av landets kommuner,
på et areal som utgjør om lag 140 000 km2, eller om lag
40 pst. av Norges fastlandsareal, og strekker seg fra
Finnmark i nord ti Engerdal i Hedmark i sør. Fra og med
Finnmark til og med Sør-Trøndelag foregår reindrift på
i overkant av 80 pst. av landarealet.2

Regjeringen har igangsatt et ekstraordinært kart-
leggingsprogram for Nordland, Troms og Finnmark
(MINN-programmet). Kartleggingen har vist at det i disse
fylkene er mineralforekomster som kan gi grunnlag for
nye lønnsomme arbeidsplasser og forsyne samfunnet med
mineralressurser. Mineralvirksomhet kan være areal-
krevende og innebære miljøutfordringer. Slik virksomhet
kan også øke presset på samisk kultur, reindrift og
næringsutøvelse. Regjeringen har som utgangspunkt at
mineralvirksomhet skal drives miljøforsvarlig, og i en

2 NOU 2007:13 "Den nye sameretten" pkt. 10.2.1.

balansert sameksistens med reindriften og andre samiske
interesser i slike områder. Samenes rettigheter som urfolk
skal etterleves. Det er behov for et styrket kunnskaps-
grunnlag knytet ti mineralvirksomhet i områder med
samiske interesser.

En av forutsetningene for god sameksistens er at
selskaper som driver mineralvirksomhet i områder med
samiske interesser tar samfunnsansvar, har en åpen dialog
og opptrer ansvarlig. Dette kan gjøres blant annet ved
aktivt å følge OECDs retningslinjer for flernasjonale
selskaper og "UN Guiding Principles on Business and
Human Rights)). Disse omhandler blant annet menneske-
rettgheter, offentlghet om vesentlige forhold ved

virksomheten, lokal kapasitets bygging og ivaretakelse
av hensynet ti miljø, helse og sikkerhet.

Utvkling av mineralvirksomhet krever en konstruktiv
faktabasert dialog og gjensidig vilje ti å foreta tipasninger.
Å legge til rette for en god sameksistens er et ansvar som
påligger alle berørte parter. Det er også avgjørende at
partene på et tidlig tidspunkt i utviklingen av et mulig
mineralprosjekt har god kontakt med sikte på å identifisere
både muligheter og utfordringer knytet ti slik virksomhet.

Reindrift foregår på betydelige landarealer i Norge. Foto: Getty Images
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Reindrif ogandre samiske interesser påvirkes av en
rekke planer og tiltak Dette omfatter utbygging av
vindinøller, hytefelt, vannkraftbygging, infastruktur
som veiutbygging og krafnett samt minerahitVnning,

Det inedfører kapasitetsmessige og kompetansemessige
utfordringerfor saiiske aktrer å kunne delta aktivt ¡
planprosesser knytet til slike tiltak. Regjeringen vil legge
til. rette for at samiskeåktører kan medvirke aktivt i
planprosessene; For å kunne gjennomføre enaktiv

medvirkning i blant ami.et planprosessene; er det
nødvendig med kapasitets- og kompetanseoppbygging for
samiske aktører. .

Regjeringen har i sinnordnmrådestrategi. påpekt
behovet for å utvkle etiske retningslinjer for økonomisk.
virksomhet i nord, jf. (,Nyebýggesteiner i nord. Neste
trinn i regjeringens nordomi"destrategi~~ punkt7.3.bet
fremgårder at regjeringen vil igangsette etårbeid med
ütvikling av etiske retningslinjer for ivaretaelse av
urfolks interesser ved økonomisk virksomhet i. nord-

. oinrådene. Utvklingsarbeidet skal skje i regi aV Árran -'
lulesamisk senter, Samisk høgskole og Universiteteti

Trnmsø i samarbeid med energimiljøet ved Universitetet
i Nordland. Industrien og nærings-og,bransje-
organisasjonene skal involveresiarbeidetmed å utvkle
de etiske retningslirtjene. Árran eri 2012 tildelt midler
over tiskuddsordningen Barents2020 til å igangsette
et forprosjekt, somskiiutvikle et forslag ti et flerårig
hovedprosjekt.

Regjeringen' mener at etiske retningslinjer er viktige for
å skape øktbevissthethos bransjen nm nødvendigheten
av å opptre ryddig og ansvarlig overforlokalsarnnet og
andre berørte interesser. Samtidig bør bransjen sørge for
. å uIvkiede etiske retningslinjene i takt med endringer
i sårInnet ng utvklingen påfeltetsom sådan.' .

Mineralloven har regler for å sikre samiske interesser.
Loven fåstsetter at forvaltning og' bruk av minera1~

ressurser skal skje på ehmåtesöm ivaretar hensynet til
naturgrUnnlagetfor samiskkùltur, næringsliv og såm-
funns1iv.Loveiiskal anvendes i samsvarmed folkerettens
reglerorn urfolkog i.ninoriteter. Disse reglene gjelder
generelt fnr hele landet; ng har betydning i alle områder
med samiske interesser.
Hehsynettil samiske interesser isaker som gjelder

mineralVirksomhet, ivaretas. også i annet regelverk..,
Såmetinget kanfrernme innsigelse mot forslag til kommll-
neplanens arealdel og reguleringsplaner i spørsmål som
er av vesentlg hetydning fnr sarniskkulturog næringsutø-

. velse.Det er koinuhensom platmyndighet som avgjør
omet områ.deskal reguleres til råstoffutvnning, og også

. på dette stadiet ivaretas hensynet til samiske interesser.
L mineralloven et det fastsattsærski1te regler for

Finnmark for å styke ivaretaelsen av. samisk kultur og

næringsutøelse. Reglene oniattersærlige varslingsplikter

og krav om særskilt tillatelse for å. igangsette ûndersøkelser.
Ved vurdering av sliksøkiadög se¡knaderom utvnnings-

rett, prøveuttk og driskonsesjon skal det legges vesent-
lig vekt på hensynet til samisk kultur, reindrift, nærings-
utøelse og samfnnsliv. IFinnmark skai det dessuten
betaes en forhøyet grunneieravgift ved utvnning av
statens mineraler på. Finnmarkseiendommens grunn.

Regjeringen er igang med åfølge opp utredningen fra
Samerettutvalget 2 i NOU 2007:13 Den nye sameretten.
Utvalget har fremsatt forslag oirendringer i mineral-.
lovgivningen og ien rekke andre sektorlover. Itillegg har
utvalget blantannetforeslått èn ny saksbehandlings- og
. konsultasjonslov.Justis- Og beredskapsdepartementètog
Fornyings_, administrasjons- og kirkedepartementet har et
hovedansvar for oppfølgingen.iiv forslagene fraSamerett-
utvalget 2, men oppfølgingen skjer i sainarbeid med
berørtedepartemehter. Nærings- og handelsdepartementet

vil ha et hovedansvar for oppfølgingen av forslaget til
endringer i mineralloven.

Iden graddäi oppfølgingen av strategi for mineral-
nænngenblir aktelt med andre titak som vil kunne.
berøre samiske interesser direkte, vil det bligjennoniørt
konsultasjoner med Sametinget og andre samiske
interesser i tråd med Prosedyrerfor konsultasjoner
mellom statlge myndigheter og Sametinget.

TILTAK

Ivaretaelse av samiske . interesser ved mineral-
viksomhet utenfor Finnmark
Sonietleddioppfølgingen av Samerettsutvalget 2 vil .

regjeringen vurdere' om det i mineralloven skal, innfres

særskilte regler for å ivareta samiske interesser ved
mineralvirksomhet ùtenforFinnmark. Nærings- Og ,
handelsdeparternentetvil ta initiativ til konsultasjoner
ornsaken med Sametinget Og Norske Reindrifsamers
Landsforbund vårn 2013, og vil legge til rette for en mest
mulig effektiv prosess. Arbeidet vil skje isamråd med

. Fornyings~,admiriistrasjons-ògkirkedepartementet.
I arbeidet vil man blant arinetse på de erfaringer Som er
gjort ved forvaltningen av reglene iminerålloven SOm
gjelder for .mineralvirksomhet i. Finrimark..Regjeririgen
har ikke tatt stillng til oin det ska1foretas eventuelle
endringer i mineralloven.

S1yket kunnskapsgrunniag knytt ûlmineral-
virksomhet i områder med saniske interesser
Når det vurderes oppstart av undersøkelser,' etablering
ogdnfav mineralvirks()mhet, er det viktig at alle interes-
serteparter har tigang ti et godt faktagrunnlag og
kompetansestatus knytet tiLslikvirksomhet.Det giret

felles grunnlag for å vurdere muligheter og utfordringer

knytet tUVirksoniheten. . ' .. .



Nærings- og handelsdepartementet vil gi Direktoratet for
minera1forvaltning i samarbeid med Sesam (Senter for
samiske studier ved DiT) i oppdrag å utarbeide et tilfeds-
stilende kunnskapsgrunnlag om virkninger av mineral-
virksomhet for reindrift og andre samiske interesser.
Arbeidet skal forankres hos mineralmyndighetene,
næringen, samiske og andre berørte interesser. Nærings-
og handelsdepartementet vil invitere Sametinget og
Norske Reindriftsamers Landsforbund til konsultasjoner
om utforming av mandatet for oppdraget.

Arktsk Råd
Arktisk råd er en arena for å diskutere virkningene av
mineralvirksomhet i Arktis og nordområdene knytet til
blant annet verdiskaping, sysselsettng, naturmiljø og
urfolksinteresser.

Kapasitets- og kompetansebygging for
samiske aktører
Nærings- og handelsdepartementet vil drøfte med
stiftelsen Protect Sapmi muligheten for å gi støtte i en
oppstartsperiode. Stiftelsen skal bistå samiske aktører
med sakkyndig hjelp i prosesser som gjelder areal-
planlegging og utbyggingstiltak.

Etiske retningslinjer
Regjeringen vil som et ledd i oppfølgingen av nordområde-
strategien igangsette et arbeid med utvikling av etiske
retningslinjer for å ivareta urfolks interesser ved
økonomisk virksomhet i nordområdene. Árran er tildelt
midler til å igangsette et forprosjekt.

Regjeringen forventer at selskaper som opererer
i områder med samiske interesser tar samfunnsansvar.
Dette kan gjøres blant annet ved aktivt å følge OECDs
retningslinjer for flernasjonale selskaper og "UN Guiding
Principles on Business and Human Rights".
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