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Saksbehandlers vurdering:

Som vedlegg følger regjeringens mineralstrategi til behandling i Planutvalget og
Kommunestyret. Regjeringens mineralstrategi 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 hvorprosjektmålene er;

. Få økt verdiskapning innen næringslivet i Fauske med utgangspunt 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 kartlegging av mineralske ressurser i Fauske, og

. Styrke Fauske kommune som tilrettelegger fornæringsutvikling 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 ti rette for næringen.

Med bakgrun 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 gruner for et slikt inngrep foreligger.
Rådmanen prinsipielle syn er at arealplanmyndigheten 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 plankapasitet kan være begrenset både mht kunskap om
planleggingsspørsmål innenfor mineralnæringen, men også ren kapasitet ti å utføre
saksbehandlingen. Imidlertid blir det også et spørsmål om hvilken kapasitet statlige
myndigheter har til å utføre denne oppgaven. Dermed blir antakelig spørsmålet ti slutt
hvordan statlge, fylkeskommunale og kommunale myndigheter kan samarbeide om å
utvikle kapasitet og kunskap innenfor plan og bygningsloven knyttet til
mineralnæringen. Det andre momentet som taler for at staten gjerne kan ivareta
planfusjoner er at de da vil møte statlge særinteresser med sine mange innsigelser.
Noe som kan være en nyttig erfaring. Ofte får kommunene kritikk for sendrektighet i
planarbeidet, mens sanneten 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
naturressurs, men de offentlge inntekter utvinningen av slike ressurser gir, går
utelukende til staten. Etter rådmannens mening har man gjennom nåværende
kraftregime 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 naturessurser. Den samme problemstilingen er også
aktuell. innenfor marin sektor hvor kystkommunene nå jobber aktivt for å fremme det
same prinsippet overfor oppdrettsnæringen. I dag avgir en kystkommune areal til
oppdrettsaktiviteter 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 ti staten for å få konsesjonen (untatt eiendomsskatt på anlegg).
Rådmannen er av den prinsipielle oppfatning at når en kommune avgir naturessurser så.
skal kommunen ha en varig andel av verdiskapningen. Enten det gjelder kraft, oppdrett,
mineral eller andre naturessurser. Derfor er det betimelig at problemstilingen diskuteres,
også med bakgru 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 rådmannens mening være feil signal ti en næring som
er kapitalkrevende, spesielt i oppstarsfasen. Rådmannen argumenterer for en fordeling
av eksisterende skatte -og avgifter til 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 forurensningsproblematikk. 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 ((turuS)). Dermed vil ikke
kommunen oppleve en større økning i fastboende med de skatteinntekter vi da går glipp
av.



Etter rådmannens 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 fom 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:

*

PLUT -022/13 VEDTAK- 16.04.2013

Saken ble enstemmig vedtatt sendt kommunestyret til politisk diskusjon.

Even Ediassen
rådman

Utskrift sendes:
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NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET

Strategi

Strategi for mineralnæringen
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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 mineralbedrifier jobber aktivt for
å utnytte mulighetene som ligger i norske fjelL

I 2010 la regjeringen frem en ny minerallov som erstattet
fem andre lover. Mineralloven var et viktig skritt for å
forenkle regelverket på mineralfeltet, 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 stolte historien bergverkindustrien har
i Norge,

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

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. Mineralbedrifiene 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 mineralbedrifiene,
Norsk Bergindustri, mineralforva1tningen, miljø-
organisasjoner, sjømatnæringen, Sametinget og andre
berørte myndigheter og interessegrupper. Takk til 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 vekstkrafig 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 ti virkelighet.

God lesning!

\~~\tL
Trond Giske

Nærings- og handelsminister
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1 : Sammendrag

io /11

, CCkomm"lm,,"som kritisk av. dustri vurderes. . "0',,, CC.'"O'"" m. '''''"' ,,, "'0'"0G afitt er ett av r"Troms. lhites grafittgruve i' k I nd Grap _ biteBoning i S a a , ner Skaland Grap

, ",o "_'"" ,,,,,o ,



1 Sam,mendrag

Økte priser på metaller og mineraler har ført til 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 i 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
målt i antall ansatte og omsetning. I tilegg 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



er investeringer ogkapitaltilgang,utdanningog FoU.
Detskal legges tilrette for sameksistens mellom mineral~
virksomhet, andre meringer og samiske interesser. ' '

'Mineralvirksomhet har konsekVenser for miljøet. Slik
virksomhet kan. også ha konsekVenser for andre næringer;
En seriøs mineralnæring må ha en aktivtilhæriningtil
samunnsansvar, finne de beste miljølø~mingene og være
en positiv drivkraf ivertskapskommunene. Miljømessig
forsvarlig deponering avavgangsmasser er viktig foråfå
tigod sameksistens medaridre næringer og for åsiltre
at naturmiljøet ivaretas på en god måte. '

Kamp om arealer kan føre tilatvérdiflle mineral-

ressurser båndlegges til annen bruk. Foråsikresarnnnets
fremtidige behov formineralressurser, må hensynet ti

mineralressurserivaretas iden kommunale og regionale
arealplanleggingen. Dettef6rutsetter god kunnskap om
· mineralressursene.

Ved vurderÎngav nye mineraluttak skal det gjennom-
føres grundige konsekvensutredninger som gir et faglig
godt grunnlag for besItltninger, Samtidig må det sikres
effektiveogJorutsigbate myrdighetsprosesser; Ramme-
verket for niineralvirksomhetskal bli tydeligere, gi bedre
forutsigbarhet og gi grunnlag tor tids" og ,kostnads-
effektivebeslutnngsprosesser. '

Direktoratet for mineralorvaltning er statens sentrale
fagetat for forvaltning og ütnyteIse. avmineralressursene
i Norge inkludertpå SvalbardóEtatenskal stykes for
bedre å kunne bistå næringen og ivareta sin rolle
'i forvaltningen avnorskemineralressurser. '

Den forsterkede satsingen på kartlegging av mineral-

reSsurser i Norge skal videreføres;
Norges geologiske undersøkelse startet i 2011 et

fireårig kartleggingsprogram for geofysisk kartlegging
avNord-Norge. Når kartleggingsprogrammet er sluttørt;
vil om lag tre fjerdedeler av Nord-Norge være geofysisk
kartlagt: 12013 starterentilsvarendekartleggingJot
Sør-Norge; , '

Virkemiddelapparatet harflerelåne-, garanti- og
. tilsküddsordningersoni er relevante for mineralnæringen.
Detskal legges til tette for at eksisterende ordninger i det
, næringsrettede virkemiddelapparatet ertilgjeiigelige og
aktuelle for aktører imineraÎnæringeIi og at de bidrar til
åutløse finansiering fra andre kilder. '

Tilgang på kompetent arbeidskraf er avgjørende for
'mineralnæringen. Det erkrevendeårekruttere nødvendig

personelL Regjeringen. støtter allerede . etprofessotat i
rralmgeologi ved Universitetet i Tromsø og vil støtte
opprettelsen av et femårig professorat i mineralteknikk ved"
. NTNU. Regjeringen vil vurdere flere swdieplasser innenfor
realfag og teknologi og utvklng avfag i grunn~
opplæringen somer relevante for mineralnæringen.
Utvkling av oppdatertkiinnskap,og inriheJiting.avny
kunnskap forutsetter aktive Fo U-miljøer;' internasjonalt

samarbeid ogJorsknings- ogutvklingsaktiviteti bedriene.

Dette er viktig for vekst og verdiskaping i mineral-
næringen, for miljøet og for samnnet.

Regelverketfor undersøkelse og Utvnning av mineral-
ressurserpå den norske kontientalsokkelen erikke
tilpasset dagens' situasjon; Det er bèhov for en reform
avregelverket.

Det er av stor betydning å skape et grunnlag for
sameksistens mellom mineralriæringen, samiske interesser
og andre bèrørte næringer Og interesser. Detlegges vekt
pååfinneløsningér for sameksistens basert på god dialog

og enfèlles forståelse av utfordringene. '

COAHKKÁIGEASSU

Metállaidja minerálaidhaddelassáneamit leat ealáskaht-
tánminerálabuvtadeåmiolu báikkiin máilmmis; Odda
teknologiiiaja ovdáneapmi ja geavahuselektronihkalaš
lávdadeapmileatváikkuhan dasa ahtehárvenaš metállaid
ja minerálaidjearut leat lassánan.Datleamielddisbuktán
ahte EO, Kina, USAjaolu earáriikkatleateanet
berošt1šgoahtán sihkkarastit ahtestrategalašja

ekonomalaš dehálaš meWlatleat olaheamis;
KapihtaÎ2 cilgeduogážaráddehusabarggu birra

minerálaealáhusastrategiijaiguin. Minerálaealáhus- . . . - . .
buvtada olu minerálaid maid servo dat dárbbaša.
Minerálaealáhus buktá bargQsajiid, duddjo positiivva
bâikkálašjagiiovlulaš lassiváikkuhusaid ja add,á
vearrosisaboaduid servodahkii: N orggasleat olu minerála-
resurssat,ja ovdáneapni rahpá odda vejolašvuodåid,
minerálaealâhussii Norggas. Ráddehusaulbmilleà
ovddidit. árvobuvtdeaddji ja gánnáhahtt.minerálaealáhu-
sa mas lea buorre , ovdânanvejolašvuohta. Norggami- .
netálaealáhus galgá leatòkta daidgaskkastniilea máilin

mi buötemus birasseasti jagalgá árálaccatòhcat
boahtteáigái heivehuvvon covdosiid. Einnostahtti ja
beaktilis áššemeannudeapIli galgáleat oaivadussan
njuolggadusaid.geavaheamis.eaIahusa ekwL
'Kapihta13cilge minerálaealáhusaja tesurssaid ja
vejolašvuodaidNorggas.Norgga geologalaš iskkadeamit
Ieat meroštal1anahteárvu "eâtnamiin"gos gávdiojit ,
, dovddus ja iskQjuvvon metállaresurssat maidlea'

gánnáhahtt roggat, lea sullii 1400 mrd. kruvnnu. Dasa,
lassin boahtável árvu mol1engeadge- jaCievraresurssain,
luonddugedggÍin,cadain jaindustriijamirierálain.

Jagi 2011 leai Norgga minerálaealáhusa gálvojöhtu 12,4
mrd. kruvnnu ja dasledje6000bargi. Ealáhusa dehá-

leamos buktosat gálvoj6duektuileat huksenávdnasat
(mollengeadggitja cievra), mas gálvojohtu kai 4,7 mrd;
kruvnnu, iIidustriijaminerálaid åtvuleåi.2,9mrd,kruvnnu;
metállaid (eanaš ruovdi)' 2,5' rtrd. kruvnmi, cadaid
gálvojohtuleai 1,4 ind.kruvnnu ja luonddugedggiid fas
900 miljovnnakruvnnu..' Ealáhus leacielga guovloealáhus,

ja deháleamos fylkkat meroštallojlÍvvonbaáriidja



gálvojoduektuileat Rogalándda, Nordlándda, Finnmárku
ja Møre ja RonisdaL Dasalassin leat doaimmat Svalbárdc
das mearkkašahtt olu go árvvoštallá bargiid, gálvojodu
jaeksportta ektL

Kapihtal' 4 cilge ráddehusa strategalaš vuoruhanguov-
lluid. Servodatovddasvástádus jabiras, einnosfuhtt,
rárimaid mearkkašupnii; minerálaresurssaidkártendoc
aimmatja beaktilis, gelbb6lašja boahtteáigásaš
'itnerá1ahálddašeapmi leat dèháIaš vuoruhansuorggit
Seamiáguoská.investeremiidda ja'nihtadeapmái; ohppui
ja FoU:iL Dilidgalgáláhccitnu ahte šattašii bu orre '
ovtasdoaibman minerá1adoaimrna jaeará ealáhusaid ja
sámiid beroštumiidgaskka.

Mineráladoaibma cuohCábirrasiL Dánlágan doaibma
váikkuha maid eará ealáhusaide. Aššá1aš ininerálaealáhus
galgá akivvalaccat fuòlahitservodatovddasvástádusa,
gávdnatbuoremusbiiascovdosiidja doaibmat '
positivvalaš jodihanfápmun verddegielddain. Bázahus.
mássaid rádjamat mat dahkköjit biraslaš dohkálašvugiin
leatdehá1accat oaccuhit áigáibuorre ovttasdoaihmama
earáealáhusaiguin jasihkkatastà ahte luonddubiras bures
vuhtivá1dojuvvo.

. Eanetgilvuareá1aid ektui sáhttádagahit ahtedehá1aš
minerálaresurssat biddjojivv()jit earáid háldùL. Sihkkaras,
tindihtii servodagaboahtteáiggi dárbbuid minerálaid
ektui,. ferte minerálaresurssaid deasttd. vuhtiivá1dit
· gielddalaš, ja guovlulašareálaplánabarggus, Dátgáibida
máhtu minerálariggodagain. '

Go öddamirieráÌaid árvvoštallá roggagoahtit,degalget

vudolaš vaikkuhuscielggadeamitcadahuvvot mat mearrá,
.dusaide addetfágalašbuori vuödu,.Seammásíerte
sihkkarastit beaktilis ja ollslaš eiseválddiidproseassaid.
,Mineráladoaimma rárniat galget šaddat cielgaseappot,
addit buoret einnostahttnvejolaŠ~odaja vuoducadahit
Mge-ja göllobeaktilis mearridanproseassaid. '

Minerá1ahálddašandiiektoráhtt lea stáhta guovddáš
fágaetáhtadas mo há1ddaSit jagêavahit minerálaresurs:
saidN orggas, ja hu maiddáiSvalbárdd¡is, Etáta galgá
nannejuvvot vaisáhttá buorebut cuovvolitja veahkehit
ealáhusa ja gozihitiežas rolla norggaminerálaresurssaidhálddašeaits, " ,

Minerálaiestirssaid viiddiduvvon kárteridoaibrna
Norggas galgájoatkašuvvat. Norgga geologalaš guörahal~

lan (NGU) á1ggahii jâgi 2011 njealjejagigeofysihkalaš
karteIlprográmmâ kártetDaVV~N orgga. Go kárteiipro:
grámma loahpahuvvö, . de leasullii golbma njealjádasoassi
. DaVV-N orggas kártejUvvon geofysihkalaccaL Jagi2013
álggahuvvo searnalágan kártenprográiaLuI1i-Norggas.

V ájkkuhangask¡ioapmeapparåhtasgávdnojit olù loatna~,
dáhkidai- ja doaraortnegatmaid minerá1aealáhus sáhttá
ávkkástallat DiHt galget láhccojuvvot nu ahteortnegat mat

, juö leatgávdnamisealáhusguvllotváikkuliangaskaoapme,'
apparáhtis galget leatolámuttos ja. åigeguovdil.. minerá1a~

ealáhusa oasá1accaide,ja váikkuhit dasa ahte earát maid
servet ruhtadeapmái.

Minerálaealáhussii lea mearrideaddjin ahtê gávdnò
gelbbolaš bargofápiIlu. Lea gáibideaddjiháhkatdárbbašlaš
bargoveaga, Ráddehus doarju juo dál málbmageologiija
,professoráhtaRomssa U niversitehtas, ja áigu maid,
veahkkinásahit vidajagi minet'álateknihkaIaš professoráh.
ta NTNu:s. Ráddehusárvvoštallá eanet lohkansajiid
realfágainja teknologiiafágain ja buoriditresurssaid
dakár fágaide vuoddooahpus matniinerálaealáhussii
bohtet ávkiii.,

Ovddiditodasmahttojuvvon máhtu ja cohkket odda
dieduideaktuda aktiivvalaš FoU-birrasiid,
riikkaidgaskasaš ovttasbarggu jadutkan- ja ovddideaddjic
doaimmàid fitnodagaidbealis.Dat lea mávssolaš minerála-
ealáhusaovddideapmái ja árvobuvttadeapmái, biiasii ja
servodahkii.
Njuolggadusat mat gusket minerálaresurssaid

roggamušaide ja iskkademiide norgga nannánjuolggis eai
leathèivehuvvon dálááigái.Njuolggadusaid leadárbuodasmahttiL '

Lea stuora mearkkašupmi dasa ahteminerálaealáhusa;
sámi betoštumiid ja eará guoskevašealáhusaidja
beroštumiidgaskkaráhkaduvvo vuoddu, ovtasdoaibma-
miL Dan oktavuodas deatthuvvo gávdnât

ovtasdoaibmancovdosiid .man vuoddun leat 'btiorit
ságastallamatja oktasaš àddejupmi 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 til 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 tilsvarende 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 samfnnet 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 ti 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 forbruksv,!er har gitt grunnlag for såkalt
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"urban minihg)). Detvil si resirkuleringav metaller fra.
blant annet elektronikk og hvitevarer. Effektive systemer
for resirkulering bidrar til å reduserehehovet for ny
utVnriing og er etviktig supplemêrittil mineralutVnning
for å dekke sa.mfunnets behov for metaller. '

Satsing påfotnybarenergi og utbredelse av mobil-
telefoner, bærbare datamaskiner og-andre elektrohiske '
produkter har ført til en sterk økning ietterspørse1enetter

spesialmetaller. For flere aV disse metallene domineres
produksjonen aV få land ogfåselskaper.For eksempel står
Kina for omlag 95psLav produksjonen av sjeldne
jordarter. ltilèggforegãr en betydelig aridel av verdens
mineralutVnning i politisk ustabile områder. Derte er
faktorer som medfrer forsynirigsrisiko for virksomheter
som har mineraler som innsatsfaktor.

EU.landene, har stor industrproduksjon. sammenlignet
medråvareprC::duksjonen.EUforbruker om lag 20 pst. av
verdens metallproduksjon og står for 3 pst. avverdens~
produksjonen. Usikkertilgang pâmetaller er derfor en
betydelig utfordringforden europeiske industrien. Dette
erbakgrunrienforEtJs råvareinitiativfraM08 dêrdéri
langsiktige tilgangen på råvarer, brerekrafg råvaretilgang
fra europeiske kilder og resirkuleringen av metaller er

sentrale elementer. Europakommisjonen fulgte i 2011' opp
med en strategi for å håndtere rrarigelen på stabiltet '
irâvaremarkederie. ,

Flere larid har etter EÙ s råvareinitiativ utarbeidet
strategier for å sikre råvaretigangen til egen industr og
for å legge tilrette for økt mineralutvnning. Frankrike,
Tyskland Og USA har utarbeidet strategier der det legges
vekt på tilgangen på rrineralske råvarer. Finland ut.
arbeidet en mineralstrategii ~oio og Sverige liifrerr en
mineralstrategii februar2013. '

Målet forregjerlngerisriæringspolitikker størst mulig
sarletverdiskapirig i norsk økonomi, noesoni også
'innebærer full sysselsettng. Næringspolitikken skalbidra
ti at bedrifer lykkes og har god vekstevne. Myndighetene
skalbidramed.såstabile Og forutsigbare ramme.
betingelseri;ommulig. Deter bednfehe selv,som må
utnytte mulighetene for lønnsom virksomhet. Dette er
et grunnleggendeperspektiv i regjeringensarbèid med
mineralnæringen.' '

Det er de samlede rammebetingelsene som er , "
avgjørende for å utløse vekst~ og verdiskapingspotensialet
i mineralnreringen. Regjeringens økonomiske politikk"

, energipolitikk, miljøpolitikk, samferdselspolitikk, ,
utdanningsc,jnnovasjons-og forskningspolitikk, et godt
'virkemiddelapparat og forenkling for å reduserehærings-
livets. administrative' byrder,' er områder som er viktige for '
å utløse vekstpå en hærektafgmåte; ....

Omdømme,samfnnsansvår, miljø og forholdet til "
,lokals¡imtnnethlir stadig Viktigere. Lokalsamfunnene
forventú positive ririgvirkningerav mineralnæringehs,
virksomhet, ogatbedrifenedriver miljørressig forsvarlig,
Regjeringen forventer at selskaper som driverel1erørisker ,.
å drive. mi.neriilvrksomheti Norge har enaktivholdning, '



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

Mineralnæringen skaper arbeidsplasser og positive
ringvrkninger i norske lokalsamfnn. Dette gjøres
gjennom lønnsom dri, ved å ta i bruk moderne teknologi
og effektive drifsmetoder og gjetinomåhii høye krav ti
bærekrafig og miljømessig forsvarlig virksomhet.

Utvnning av metaller og mineraler innebærer miljø- '
utfordringer, Deteravgjørende å finne miljømessig gode
løsninger. Regjeringen forventer at belastningen på miljø
fra næringens virksomhet blk så liten som mulig. Mineral-
virk~omhetkan kreve store arealer og virksomhetene har

i mange tilfeller behov for å deponere store mengder
testmasser. Det erviktig med langsiktige løsnitigerfor

håndtering av slike. masser. Deponering må skje på en'
miljømessig forsvarlig måte. Regjeringen forventer at
bransjen arbeider aktiv med å minimere mengden
restmasserog mecIvirker ti å utvkle løsninger for

alternativ bruk av masseIleder dette er praktisk mulig.
, En annen miljøutfordringer bruk av kjemikalier ¡nere,
produksjonsprosesser. Kjemikalier brukes tilåskile '
ut verdifulle mineraler og urenheter, og for å binde
avgangsmasser veddeponering.Utslipp og bruk av
miljøgifter skal unngås. Regjeringen forventer at bransjen
har enmålrettetintÍsats ogaktivhóldning mot utslipp
av miljøfarlige kjemikalier.

Oppstart av ny mineralvirksomhet krever som oftest
lang planleggingog storeinvesteringer. For at mineral.
bedrifteneskal ønskeåinvestere i Norgeerdet behov for
gode rammebetingelser som stimulerer tienverdi~

,skapende og lønnsom mineralnæring.. Rammeverket"
må leggetilretteforgode; oversiktlige og effektive '
myndighetsprosesser. Detbidrar også til å økeforutsig-
barheteti,förbedriftene i forbindelse,Ined investerings-

beslutninger. For at Norge skal være etattaktivt
investeringsland forrnineralvirksomhet må det være en
.god forvaltning av mineralressursene. Dette omfatter
effektiv rrineralkartleggingoggod ressursplanlegging.

Effektiv.og miljøvennlig dnft forutsetter bruk av ny
kunnskap ogteknölogi. Forårealisere vekstpotensialet
¡næringen, er tilgang på kvalifsert arbeidskraf og
utvkling av ny kunnskap avgjørende. Gode utdannings~
tilbud og tilrettelegging for fòrskning og innovasjon er
viktge faktorer forvekst i mineralnæringen.

Regjeringens inål for mineralnæringen' er:

l. En verdiskapende og lønnsom mineralærig
med god vekstkaf. '

2. NOÌ'skmineralnæring skalvære blantverd.ens
mest iniljøvennlige og akvt søke rremtidsrettde
løsninger.

3~Forutsigbar og effektv saksbehandling ska
være en rettsnor for alle statlge, regionale
og kommunae myndigheters praktsering
av regelvèrkoverfor næringen.

4. Vekstkafn i næringen ska styrkes gjennom
fortsàtt satsing på inineralkatleggng, tilgang på
'inormasjon om norske .inineralessurser,bedre
ressursplaneggg, fortsatt utVkling av mineral.
forvaltningen og satsing på kunnskap og tigang
på kompetent arbeidskraf~

Det er egne rammevilkårfor mineralvirksomhet på
Svalbard. Politikken for næringsvirksomhet på Svalbard
erlagt i blant annètSt.meld. nr. ZZ(ZOOs.Z009)Svalbard
ogStortingets behandling av denne, og setter f.eks, svært
høye miljømålJor Svalbard, Strategi for mineralnæringen
medíreringen endringeri gjeldende svalbardpolitikk,
heller ikke hår det gjelder mineralvirksomhet

Nasjonált mineraJorqi
Det skal opprettes et nasjonalt mineralforum for opp-
følging aV strategi for mineralnæringeti. Forumet ledes
aV Næring&- og handelsdepartementet og skal bidra til
godgjènnòinring, fremdrift ogforånkring av tiltakene
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 minera1flket i Norge målt i sysselsetting
er Rogaland med om lag 800 sysselsatte i 2011, Andre
store mineralfylker målt i sysselsetting 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 erMøre og
Romsdal det største minera1flket med en samlet omsetning
på 2 mrd. kroner i 2011,

Mineralbedrifene 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 knytet ti pukk og grus ti 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)
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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
offentlig 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

i'I,

Jern
Kull

Kalkstein
Pukk

Blokkstein
Ilmenitt

Olivin
Nefelinsyenitt

Kvarts! kvartsitt
Skifer

Dolomitt
Grafitt
Nikkel

Feltspat
Grus
Talk

Murestein
Torv

---
-

Kilde: Mineralressurser i Norge 20

,

11

o 500 1250 20001500 1750750 1000250



STRATEGI FOR MINERALNÆRINGEN

3 : Norske mineralressurser og mineralnæringen i Norge

22/23

'l ¡i:l;¡ il'
rl ..~ ti~~:

~¡:~ ~r~\ ~ il;

~. :~ æ;

1'
aii

~

~

.I

.Vi

n
:'v

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
á slippe steinen fra 200 meters høyde inne i fjellet Her fra anlegget pá Dyrstad ved Svelgen, Foto: Bremanger Quarry



. Foto: NCC

BYGGERÂSTOFFER

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

Produktene går til 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 byggeråstoffbransjen 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 i mrd. kroner, noe som
tisvarer vel en femdel av omsetningen. Eksporten går til
geografsk nærliggende land (fyskIand, Nederland,
Danmark, Polen, Storbritannia og andre deler av Nord-
Europa). Lokalisering av produksjonen i nær tiknytning ti

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 Nordics 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 halogenlampe. Foto: Istockphoto Industrimineralet grafitt er en viktig bestanddel i litium-ion batterier,
Her et bilbatteri fra en Mercedes Benz, Foto: Getty Images
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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

Nefelil1syenitt 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, tilsvarende 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 ti
fremstiling av glass, innenfor produksjon av halvledere og
solcel1er og i metallurgisk industri. På Senja utvinner
Skaland Graphite AS IlakgraIit 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 tungmetaller. Ved Åheim i Vanylven utvinner
Sibelco Nordic AS olivin fra en av verdens største og
reneste olivinforekomster. Antatte reserver på Åheim er
over 500 milL. tonn. Salget i 2011 var 2,2 milL. tonn, som
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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Il(låstad brudd ved Larvik i Vestfold utvinnes om lag 20000 m', granittblokker hvert år som eksporteres over hele verden, Lundhs Emerald, eller mørk larvikitt,
er en granittsort som brukes til blant annet benkeplatei på kjøkken, fa,"depl"ter, gulvfliser og skulpturer, Foto: Jørn Holtan
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Lundhs Antique utvinnes ved Sirevåg, Rogaland, her brukt som flser på gulvet i Fashion
avdelingen på Dubai MalL Foto: Morten Rakke

Fasaden på Devon Tower i Calgary er kledd med Lundhs Royal Blue som er en larvikit!.
Foto: Sean Phillips

NATURSTEIN

Naturstein er en samlebetegnelse på all stein som brukes
i for eksempel bygninger, monumenter og utearealer,
Naturstein brukes også ti 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 milL. 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 fasadeplater,
benkplater i kjøkken og bad og gulvfliser. 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 lokalsamfunn er bygget
på den store økonomiske aktiviteten knytet til utvnning
av malmer. Sølvgruvene på Kongsberg,utvnning av
kobberkis itrøndelagsområdet og utvnning av jern
mange steder i landet er eksempler på utvinning som har
hatt stor betydning.

Det var i 2011 tre produsenter av metall malmer 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 rutil 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 ti 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 vannrensingsformål, malingsindustrien og
betongindustrien, Foto: Istockphoto

FAKTA

Titania AS i Sokndal kommune i Rogaland er en av Europas
største leveraridørerav 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
Titan AS i Fredrikstad er et søsterselskap av Titania. 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. Jernmalmforekomsten i 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
til å nå produksjonskapasitet på 2,8 milL. tonn jernmalm-

konsentrat per år. Det vurderes å øke produksjonskapasiteten
ytterligere,
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Utsikt fra Lunekefjellplatået mot sør over Marthabreen der vi ser utslaget fra Svea Nord under Skollfjellet og den påbegynte veien
over breen mot innslaget på Lunekefjellsiden, tatl3,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 páSvalbard. 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.



har en verdi på rundt 1400 mrd. kroner. L tilegg kommer
industrimineraler, pukk, grus, kiillognaturstein, som er
beregnet ti anslagsvis 1 100 mrd. ktoner, og alle mineral-
Íorekomstersom ikke erunders~kLGeolögiske og
drifttekniske forhold, prisen på arbeidskraf og.andre
kostnader knytêttil utvnningen vil stye hvor stor andel
av ((insitu" verdien som i praksis kanrealiseres. Økt
kartlegging og nye funn vil kunne øke verdianslagene.
Priser sinIT kan realii;eres i markedet og produksjons-
kostnader knytêttill1tvnning,vil Vlere avgjørende for
om slike ressurser kan gi grunnlagforbediftsøkonomisk
lønnsom rrineralvirksomhet..' ,

De siste årene har markedene formineralressl1rser
endret seg betydelig . Prisene på mange mineraler og
metaller har økt. Med fortsattvekstiverdensøkonomien
er det grunn ti å anta at prisene påmange mineraler.
i fremtiden vil ligge på ethøyere riivåenn idag, selv om
det også i årene fremover kan vi:re en utfordring med
svingninger. i mineralprisene. Videre hår den 'teknologiske
og industrielle utvklingen medfrt at nye metall-og
minêraltyerhlir stadig viktgere. 1 Europahardenne
utvklingen ført tilenetkjennelse av at tilgangen til
enkelte ,mineralet ogmetallerikke lenger kan tas fot gitt.
:Europakommisjonenhar utabeidet en oversikt Over

miileraletder produksjonen er dominert av få enkeltland.
Inoen ti1fellerdreier det seg også om ustabile områder.
Eiiröpakomrrisjonens måler at industren i EU-landene
har god tilgang til mineraler fia sikre kilder. '
, Norgehar sannsynlige forekomster aV flere metaller

og industrirrineraler der produksjonen er dörrinertav et
fåtalliand; For noen av metalene og iildustrimiileralene
fotegår ddalleredeproduksjon i Norge. L hVilkim grad det
er gtuiinlagforfremtidig kommersiell utnyting av
forekomster av andre metaller og industrimineraler som
i dag ikke utvnnes i Norge, må kartlegges nærmere;
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3.,MINERALRESSURSENEINORGE "

økt lete- ogundersøkelsesvirksomhetforutsetter god
kunnskap om norskberggrunn og ressurspotensiaL.
Norges geologiskeundersøkeIse har som sinitemste
oppgave å samle inn; bearbeide og tilrettelegge geo-
fysiske, geokjemiske og geologiske grunnlagsdata.

Prisutvklingen på mineraler og metaller og utvklingen
avny produksjons-og leteteknolbgi formineralressurser
fører tilat gamle ressursområderfår ny verdi og at nye'
ressurstyer kan utforskes. En god forvaltning av mineral- '
ressursenektever 'et liigsiktigperspektiv der både
tradisjonelle råstofftperog potensielt nye fremtidige

råstofftperblir ivaretatt. Teknologiske gjennombrudd,
prisendringer og nyerriljøstandarderkan utlse, nre
behov og betydelige endringer j ettersp~rsei og pris for
ulikeråstoffter.
, ,EUs råvareinitiativpåpekersvakheter og utfordringer

idetglob¡ile markedet for miileralressurser, og skisserer
strategier forå møte utfordringene; Også Norge Og norsk
næringsliver tjent medet velfungerendeglobaIt marked
for mineralér og metaller. Blant annet importerer Norge
idag store mengder råvarer til produksjon av aluminium,
nikkel ogfêrrolegeringer.Økt produksjon av mineraler og
metaller, i Norge vil være' et bidrag til verdens behov for
stabil.tilgailg på ressurser;

Norge har betydelige mineralressurser,som kan bidra til'

Europas ressurstilga:ng.Norgeeralleredei dagen viktig
produsentav flere ressurSer som ekspbrterestil europeis-
ke og andre markeder;Eksempler ertitanmineraler,
jernmalm, kulI, kalk, kvarts, néfelinsyenitt, oUvin, pukk og
naturstein. Norge er itilegg Europas største produsentav
aluminium, ferrolegeringer, kunstgjødsel, manganlegerin-
ger,nikkelmetàll og silsiummetali.Dette er produkter
som i hovedsaker basert på import av mineralråstofffor
viderebearbèiding. ' ,
, 'Norges geologiske undersøkelse har beregnetatnorske '
kjênte ogund~rsøkte metallrésSurser med dagens priser



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

Beryllum 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

TFJELL, JERN

LLET, SINK, KOBBER, BLY

LEIKVASSLI, SINK, KOBBER, BLY, SØLV

,GULL, ARSEN

JOMA, KOBBER, SINK

ORaVATN, KOBBER, SINK

SMYR, KOBBER, SINK, SØLV, GULL

. VIKTIG RESSURS

. AKTIV GRUVEDRIFT

,NIOB, SJELDNE JORDARTER
RN, TITAN, FOSFOR

VERK, TIAN

VJE, 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 INDUSTRIMINERALER AV NASJONAL BETYDNING

KALKSTEN: ....
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DOLOMliT
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. VIKTIG RESSURS

. AKTIV GRUVEDRIFT

NORGE ER EUROPAS (EU34)
VIKTIGSTE PRODUSENT AV:

"" Kalkspat filler

"" Olivin

""'Nefelin

"" 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 regjenngens 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 statlige
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 utvnnes 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
kulldnft 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. Foto: 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 tilgjengeliggjør 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 ti næringsliv og forvaltning gjennom offentlg
tigjengelige 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 drivverdige 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 drivverdige forekomster. Geofysisk
kartlegging fra fly eller helikopter av radioaktivitet,
magnetiske egenskaper og elektromagnetisk ledeevne
gir mineralbedriftene et vesentlg 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 ti 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
benytes ved planlegging av titak i kystsonen. Dette gir
et bedre beslutningsgrunnlag ved vurderingen av blant
annet utnyttelse av skjellsand- og grusforekomster og
om sjø arealer eventuelt kan være egnet for sjø deponi.
Departementet vil ha en nær dialog med Norges
geologiske undersøkelse og berørte departementer om
hvordan denne tjenesten kan utføres mest mulig effektivt.
Fartøyet til 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 til 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 gjennoniøre 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 til 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 ti60oN. Dette arbeidet støttes gjennom
Barents 2020-tiskuddsordningen. 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



NGU utlører målinger av geolysiske egenskaper i berggrunnen Ira helikopter som flyr lavt over terrenget. Foto: NGU



Mhieralvirksomheter normalt kapitalintensiv og preget
, av høy risiko. i fasen med lete" og uiidersøkelsesvirksomhet
ogi oppstatsfasen av ny gruvedri. Det må regnes 7 til io
åriraoppstart avenleteprosess tii mineraldrif kan starte
ogvitksomheten får inntekter. På grunn avdetlange
tidsperspektivet er detitidlige faser vanlìg åfinansiere
rtedegenkapitaL Lånefinansiering vil i lie fleste tilfeller
først v~r:e ¡iktuelt når deter etablert et gnmnlag for
koinmersiell dnft.

Mangel på tilstrekkelig egenkapital er ofte en utfordring
for å kunne etablere seg i markedet. ' .' ,

Fór'åsuppleremark~det tibyr staten en rekke kapital~
virkemidler gjennom Innovasjon Norge. Disse virke-
midlene kanihovedsak delesirini lån, garantier, tilskudd
ogegenkiipitaLFelles for kapihilvirkemidlene er at de skal

, bidratil å utløse bedrifs- og samfunnsøkonoinisklønn-
somme prosjekter sorIikke ville blitt igangsatt uten statlg
støtte, eller som halide blitt igangsiitt på et senere tids-
punkt eller iet mindre ornanguten den.offent1igestøtten.
Involvering fravirkemiddelaktørene kanha betydning for
å ut1øseprivate investeringer ogforetablering av ny ,
virksomhet.

InvestinorAS er et landsliekkende, statlg investerings-
seiskap'meden bevilget egenkapital på 3;7 mrd. kroner;
Selskapet bidrår medrisikovil1gkapitaltil int~riiasjonalt
orienterte og konkurransedyktige bedrifer, på forretnings-
messige vilkår.

, Argentúm FondsinvesteringerAS er et heleidstat1ig
.forvaltiiingsselskap soin investerer i minoritetsandeIer
i spesialisel'te investeringsfóndfor aktMeierskap,
sarmenmediindrefondsinvestorer. Beslutningene om

hvilke selskaper fonliene skal investere i, ligger ti' det
enkelte fond. Argentull har enfórviiltingskapitalpå om '
lag 6,5 mrd. kroner. Selskapet er ,en ledende akr i det
nordiske "privateequity))~markedet, og haren portefølje
på 64foiid. '
, SIVA - SelskapetforindustrivekstSF - tilbyrtilretteleg-
gende kommersielle investeringer i eiendom for nærings"
virksomhet.SIVAjo bher öftesoin pfldriver for større.'
prosjektr gjennom utvkling, koordinéringog mobilsering."

Framover legges dettilgrunnatSIVAskal forsterke sitt
engasjementmot størreindustriprosjèkter av lokal,
regional og nasjonal betydning. Istatsbiidsjéttet for 2Q13

økes selskapets innskuddskapita med 250 mil. kroner fot

åstyke selskapets eiendomsvirksomhet. Dette kiinvære

av betydning for aktrer i mineralnæringeii, sóm gjerne
harprosjekter av betydelig størrelse.SIVAs virksomhet
omfatterogsåstøttetii netterks" og inkubasjons-
virksomhetI.og mellom innovasjons-.og industrimiljøer
i hele landet. Inkubasjoner en inetódeforåvidereutvk:e
lovende forretningsideer sóm. springer utfraforsknings-

og kunnskapsmiljøer og industrimiljøer. Netterks-
utvkling og samarbeid mellom aktører kan også være
alcueltforiiktørerimineralnæringen. "

I mineraliæringeni Norge er det et betydelig innslag'
av utenlandske eiere. Dette gjelder spesielt de største
bedriftene.

Det finnes. norske' eiere innenfor aIemineralbransjene.
Disse kan ha begrenset finansiell kapasitet ti å igangsette
større nyetableringer på egenhånd. Uet er del"or av stor
betydning for mineralnæringen å tiltrekkeseg seriøse
internasjonale aktrér rnedkunnskap oginvesteringskraf
som kan bidra til å utvkle norsk mineralæring;
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Kjøring av hjullaster, fra Kjellmannsãsen i Bjørnevatn i Finnmark hos Sydvaranger Gruve AlS. Foto: Bente Geving, Sydvaranger Gruve AS



Virkemiddelakrene
Innovasjon Norge og SIVA skal støtte opp om regjeringeris
'strategi for mineralnæringen gjennom å legge tirette for
atgje1dendeordninger skålværeàktuelle også for
mineralnæringen, Virkemiddelaktørene skal bidra til å
utløse finansieringfraandre aktuelle kilder.

Mineralklyige Nord
MineriilklyngeNord er valgt ut som en avsyvnye
næringsklynger som har fått status som Arenaprosjekt.

Innovasjon Norge
Innovasjon Norgestilbud omfatter, i tilleggtilflnansielle
ordninger, ògså rådgivringog netterkssamarbeid.,
Regjeringen forventer atInnovasjoIi Norgé hai tilstrekkelig
kompetanse om mineralnæringen tiåkunhe bistå

bedrifer innenfor næringen på engod måte.

Miljøtekiologiordning
Innovasjon N orgeforvalteren egen Miljøteknologi-

ordning. Mineralbedrierkàn søke om støtte til utvkling
og investeringer knytet til renseteknologi, mermiljø~'
vennlige produktér og produksjonsprosesser, mer effektiv
ressurshåndtering og teknologiske systemer som reduserer
miljøpåvirkningeri.

Invest in Norway
Det vil i 2013 bli oppretteten(~IIivest in Norway"-funksjon
underInnovasjonNorgei samarbeid med andre ' , '

virkemiddelaktrer. FOrmålet er å tilrettelegge for en
bedre håndtering av henvendelserfrautetilandske
selskaper som vurderer , lokälisering i Norge, Tiltaketkan
være relevant for aktører i mineralriæringensom vil
tiltrekke segutenlandskeillvesteringer.

Investinòr
Gjennom Investinor ASbidtar regjeringen med risikovillg
kapital tii blant antietbedrifef som utnyter viktige

naturressurser eller som bidrar til mindremiljøhelastning.,

Styking og utvkling av norske bedrr innenfor
, mineralæringen ' ,', . ,

Regjeringen vil vurdere.hvordàn virkemidlene i nærings-
politikken kan brukes for å styrke og utvkle norske
bédrifter innenfor mineralmeringen.

Styking av SIVA

SIVAs innskuddskapital økésmed250mi)l.kroner
i statsbudsjettet for 2013. Midlerie skal gjøre selskapet
i stand ti ågåinni større iridustrielleeiendomsprosjekter

for å bidra tilårealiseres¡iinnnsøkonomisk lønnsomme
investeringer og etableringer. SIVAs eiendomsvirksomhet
har ingen bransjemessige føringer. Selskapets stye avgjør,

hvilkeprosjektet selskapet engasjerer seg i; ,
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4.3 UTDANNING OG KOMPETANSE

Mineralnæringen blir stadig mer kunnskapsintensiv.
Mineralbedrifer 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 utviklingen, strengere
miljø- og kompetansekrav, krav til 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 tiltrekke
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 OPPTAK TIL 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-
utvnning 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 tibys 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 ti høyere utdanning innenfor bergfag.

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

Høgskolen i Narvik planlegger å tiby 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 første gang
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 koblinger mellom utdannings-
institusjonene og næringslivet. Fra 2011 er alle statlige
tiniversiteter òghøyskolerpålågt å etablere råd for
samarbeid med arbeidslivet (RSA) ,og på den måten
etablere en møteplass for tettere samhandling om
utdanning Og forskningsom er relevant for næringslivet.
Denne arenaen vil Også gi mineralnæringen mulighet til'
å taopp sine kompetansebehov med relevante utdannings-
, institusjoner og ti å diskutere potensialetfor kunnskaps-
utVeksling med andregeologtungenæringer, i første
rekke petroleumsnæririgene.

Fagskoler
Fagskoleutdanningerie er også en viktig bidragsyter for
å utdaine,kompetent .arbeidsk:afti mineralnæringen.

Stjørdal fagskole er landets, eneste fagskole som tilbyr
utdanningmedfordypninginnetiorbygg, anlegg Og'

bergteknikk.Dette er en mellomleder utdanning for de
som har fagbrev eller lang relevant erfaring fra arbeids-
livet (minimum fem år). Utdanningen gir i tillegg mulighet
for generell studiekompetanse: Gjennom valgfag kan
studenter som ønsker det; bygge ut studiekompetansen
slik atdel10ppfyller kravtil opptakved videre studier
i geologiòghergteknikk ved NTNU. '

Fagskoleneer et :flkeskomIItinalt ansvar og fylkes-
kommuneneprioriterer fagskoletibudetba~ert på
kompetarise- ogarbeidskraftsbehovi sinerègioner.

Dialogen,ltiellom.fylkeskornmunene,' fagskolene og
mineralmeringetier derfor avgjørende for å sikre at det

, utdannesnòk arbeidskraf til â møte den lokale mineral-
næringens behov.

Utdaningavtagarbeidere
Mineralnæringen liàretstortbehov for kompetente

fagarbeidere.. Det er behov for yrkesfaglig kompetase
innenforbliint annet bygg og arikgg med spesialisering
i fjell- og bergverksfag; menogsåaileggsmaskin~rere
og vei-og anleggsarheidere er etterspurtkompetanse:
Tilbudene 'ti V g2Anleggsteknikkog V g3Anleggsmaskin-

mekaniker ved Kirkenes videregående skole har landslinjec
status. Detvilsi at ållesom søkertildissetilbudene,har '
samme rett til inntak,uarisetthvor i landet de kommer fra.
Videre har Fauske videregående skole enlandslinJe for
utdanning innenforanleggsmaskinfrer og anleggs-
maskinreperatør som er viktgarbeidskraffor mineral-

næringen. En yrkesfaglig utdanning innebærer to år i skole
ogto åriæretidi bedrift, med rnulighetfor å ta ettg
påbygning for. å få generell studiekompetanse, AlterriatiVt
kan man fortsette på fagskole ettet toâr med fagbrev.

Etter- ugvidereutdanning
Betydriingen av, arbeidsplassen som læringsarena blir
stadig viktigere, fordi virksomhetene i økende grad har
spisskompetanse som ikkefiIÌnes iutdarnings-
'institusjonene. Virksomhetene i mineriiæringen er spredt
over store geografske områder. I det formelle utdannings-
systemet er det derfor.av stor betydning atdetlegges til
rette for fteksible og desentraliserte utdanningstilbud'
gjennom blant annet nettbasert undervisning, slik at det
er mulig å bygge fònnell kompetanse samtidig som man
erijòbb. Innenfor høyere utdanning. tilbyrogså NTNU
etter-ogvidereutdanningskursi. ingeniørgeolögi for
bygge- og anleggsledere i underjordsarbeid. Kommunale
og regionaldepartementet arbeider med å fremskaffe
bedre kunnskap om hva som hemmer ogtremrrerettere
og videreutdanning(EVUi næringslivet på tvers av
regioner og næringer.
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Montering av reguleringsventil for kjølekrets, Arbeidet utføres av lærlinger hos HustadmarmorAS, Foto: Hustadmarmor AlS



Rekruttring av arbeidstaerè
Mineralnæringen gir tibakemelding om knapphet på
arbeidskraf fra sentrale faggrupper. Forutentiltaksom
rettes mot å bedre rekrutteringen tilMNT~fagene
nasjonalt, er arbeidsinnvandringen måte å imøtekomme
behovet på. Mange av dem som nå rekrutteres tilmineral-
næringen fra enkeltefaggrupper, kommer :fa utlandet
fordi deterfå i Norge med riktig kompetanse.

Øktrekruttring av ingeniørstûdenter

Gjennom realagstrategienarbeider regjeringen med
å øke rekrutteringen til ingeniørstudier.

Ladslinjet:lbud
Regjeringen gir tilskudd mlandslinjetibud iblant annet
V g2Anleggsteknikkog V g3Anleggsmaskinmekaniker
slik at elever iheIe landet kan få tibudet.

TILTAK Merknniskap om ettrutdaning
Regjeringen vil fremskaffe mer kunnskap om hva som
fremmer og hvasorn hemmer ettr-og videreutdanning.Stûdieplasser innenfor realag og teknologi

, Regjeringen vil vurdere flere studieplasser il1nenfor
realfag og teknologi i forbindelsemed de årlige stats-
budsjettene og vurderei).tvkling av ressurserforfag
i grunnopplæringen som er relevante for

· mineralnæringen.

Dialog .om.'mineralna:rigens,langsiktge
kOtnpetansebehov . ., .
Regjeringen vil styke diälogen med næringen om de
langsiktige behovene for utdanning ogrektutteringi

næringen, og fortsette satsingen på samarbeid mellom
utdanning og arbeidsliv.

Utvkling åv kompetase i mineralnæringen
I samarbeid med næringen vil regjeringen vurdere en
styrking avki:mipetanseutvklng j minerairiæringen både'
forå, møte kompetansekravene imineralloven ogforå .
sikre bærekraft iinineralutvnningen;

Professôrat i mineralteknikk ve(lNTNU
NTNtJer Norgestremste fagrniljøforhøyereutdanning
på minenileltet. Regjeringen mener det er viktig å styrke
. utdanningsretningen, i mineralteknikk ved NTNU og har
i 2013 bidratt medstøtte ti et professorat i mineralteIrikk
ved NTNU. Regjeringen vil videreføre støttn til
professöratet.

Professorat i malm- og ressnrsgeologived UiT
Regjeringen bevilget høsten ¿oi 1 i alt 9 milL kronet Over
femàr tiletnyt professorati malm- ogressursgeologi ved

Universitetet i Trornsø.Satsingeninnebærer en styking
avfagreIninger som utgjør basiskunnskaperi leting,
undersøkelser og arialyser av mineralressurserug
geologiske formasjoner,

Samarbeid ,med næringslivet

Regjeringen ønskertèttere koblinger mellom utdannings-
institusjonene og arbeidillivet,ogharfra. 2011pålagtalle
statlige universitetet og høyskoler å etablere rådJor ,.
saiarbeid med arbeidslivet (RSA) ..



For!\kning Qgkunnskapsutvklnger en forutsetning for
utViklingav en effektiv, lønnsom og miljøvennlig mineral-
riærÏÎig i Norge, Forskning i tilknytning til leting etter,
utvnning, forvaltning eller foredling av rnineralske
'ressurser i Norge skjer Meie innertor,næringslivet,
høyere utdanningsinstitusjoner, iristituttssektoren og
fagetater. Bedriftene i mineralnæringen har varierende
for!\kningsRktivitet. Det skyldes biant annet atbedrisstør-
reIsen varierer fra store iiiternasjonale konsern ti små
bedrifter. Forskningsbehovetvârierer også medaktivite-
tene. 'Mange bedrier innenfor metallmalmer og industri-
mineraler har krevende kunder og " ,
deponeringsutlordringersom stiler krav omkoutinuerlig ,
vektlegging av Fo U.Bedrier innenfor byggeråstoffer ' ,
som pukk,sandoggrus,harofte andrehovedutfordringer
hvor for!\kning ikke står like sentralt... " , '

Mineralvirksomhetkan påvirke natur o~ miljø i betydelig
grad underdrienog etter at den er avsluttet. For at norsk '
mineralnæring skal være blant verdens mestrniljø-
vennlige, er det nødvendig at naJringenkontinuerlig
arbeider for en renere produksjonrned mindre bruk av
kjemikalier,godedeponering!\løsninger og muligheter for
åreduseremengden restmàsser, herunder gjennom '
utvkling av alternative anvendelse avrestmiisser. Det er
også behov for inerkuniskap om miljøkonsekvenser av
mineralvirksomhèt. ' ,. '

, l Nordområdemeldingenheter det at regjeringen vil
legge til rette forøktverdiskapiiig og menneskelig
'aktivitet i nord, samtidig som miljøverdiene. og natur-
mangfoldètopprettholdes. Det varsles også at kunnskaps-
grunnlaget for ivaretakelse av miljøhensyn i landbasert
næringsutvk1ingskal videreutvkles. Regjeringen vil

. styrke kompetarisen og kunnskapen om miljø og miljø.
konsekvenser av mineralvrksomhet. " '

lnneiior universitetsmiljøene er mye av forsknings- "

aktiviteterÌ konsentrert ti NTNU, menogså Universitetet
i Hergeri, Universitetet i Qslo, Universitetet i TrotIsø,
Universitetettôr milø-ogbiovitenskap og lJniversitets-,

senteret på Svaibardhar virksomhet innenfor Områder
relatert til, inineralnæringen. ,

BlantforskningsinStitusjonene er det spesielt SINTEF
og Norges geologiske undersøkelse som har forsknings-
aktivitet på området. Andre nasjôiialeforsknings- ,.
,institusjoner somer involvert, er Norges geotekniske
institutt,. Iiistituttfor energiteknikk, Norsk institutt for
vannforskningogforskningskonsernet NORUT For
områdene trygg sjømat og marine økosystemer er
Nasjonalt institutt foreriiærings-og sjømatforskning
(NIFES) og Havforskningsinstituttet sentrale.

Norges forskningsråd har en viktig rolle idet norske
forskningssystemet både som forskningspolitisk rådgiver,

finansiørav forskning ogsöm møteplass. Forskningsrådet
finansierer alle fagområder og alle typer forsknirigi ' '
spekteret fra gruniiforskningtil innovasjôn,og skal også
medvirke til internasjonalisering av norsk forskning. '

Forskningsrådets. stØtte til forskning kiiyttet til mineral-
ressurservari 2011 på rundt 25 mil. kroner.Støttengår
over flere prognìlnmer og ordninger, som Skattefunn,
Brukerstyrt Innovasjonsarena (RIA), Gassmaks,Havetog
Kysten, CLlMIT,senterordningen for forskningsdrevet
innovasjon og ordningenmednærings-PhD. Den årlige
andelen tiLet EuropeaiScience Foundation-prosjekt 1
rettet IIot mineralressurser inngår også i anslaget.
SkattefunnoguaJrings-PhD har ikke søknadsfrst og
søkiiaderavgjøres løpende, mens øvige ordninger er
ba!\ert på nasjonal konkurranse medutlýsning av midler.

Skattefunner en, rettghetsbasert skattefradragsordning ,
der kravet ti forskningshøyde ikke er stort.Bedriftersom
erregistrert i Norge, kan søke om fradrag på !\kàtten for
sine utgifter i forbindelse med etforskilings- eller
utvklingsprosjekt. Små og niellomstorebedrifter får20
pst. av prosjektkostnadene. som skattefradrag gjennoin
skatteoppgjøret, mens store.bedriferfår 18 pst. Kostnads-

1 EùropeanScien~e Foundation ,er en eumpeisk samarbeidsorgànisasjQn som
består'av i ¡iit79inedJemsorganísasjoner fra 30 europeiske land, vesentiigfors-
kningsrådogviterisk¡ipsakademier.lti!legg til Forskningsrådeter Det Norske
Videnskaps"Akaçlemi medlem på norsk side. '



rammenforegenutfrteFoU-prosjekter som kan inngå
i trdragsgrunillaget er 5,5 mil. kroner per bedrif per
inntektsår;ordningenligger det et særlig hicentiv til
samarbeid med forskningsmiljøer ved atden årlige
rammen økes til 1 1 mil. kroner dersom prosjektet
gjennomføres med en forskning&partner, Forskningsrådet
anslår næringens andel av porteføljen, i Skaftefunntil O, L
pst. Bedriftene innenfor mineralnæringen synes således
Lliten grad å benyte seg av Skattefunn.

BIA er Forskningsrådets største program for å stimulere
til økt forskningsinnsatsí næringslivet. BIA støtter de
beste, forskningsbaserte innovasjonsprosjekterie i bredden
av horsknæringsliv innenfor områder som ikke er dekket
av andre programmer i Forskningsrådet Kravet ti ,
forskn,ingshøydeer her pøyereenn ved Skattefunn.
I utvelgelsen av prosjekter legges det vekt på ihvilken
grad prosjektene representerer innovasjon, forsknings-
kvalitet, bedrisøkonomiskverdi, samfnnsøkonomisk
nyteverdi, internasjohalorientering og utløsende effekt
på næringslivets egen Fo U-ihnsats.Mineralnæringen har

kontraksansvar i ett av de pågående BIA~prosjektene. '

Nærings-PhD eren relativt ny ordning som skal sikre
,forsker rekruttering i nærillgslivet.Ordningen er en
treårig forskerutdanne1se, der kandidatene tar en ordinær
doktor,grad. Stipendiatene er ansatt i. enbedrif,o.g
problemstilingen som kandidaten arbeider medi sin
forskning har klar relevànsforbedrifen; :Bedrifene som
inngår aVteomNærings.PhD,Jår et årlig økonomisk
tiskudd fra Forskningsrådet som tilsvarer maksim.a1t
50 pst. av gjeldende stipend sats over 3 år. ' ,

Regjeringen har motttt innspil fra SINTEF, NGU,
og NTNU om ennasjona1 FoU~ og innovasjonsstrategi
knytet ti tilgang, utnytelse, foredling og bruk av mineral-
, ske ressurser. Aktørene anbefaler åoppretteetnyt
forsknhigsprogrami Forskringsrådet, MINFORSK
Forskningsrådetharpå sin side utabeidet et kuiinskaps-
grunnlag på dettefeltet; basert blant annet på egne
analyser, innspilfra forskningsmiljøer og dialog med
relevante næringsaktører. L dettekunnskapsgruniilags-
dokumentet beskrives. ressur&sittasjonen, det gis en'
vurdering av miljø- og samfunnsmessige utfordringer, og
rammer og innhoId ien mulig forsterket forskningsinnsats
beskrives. Viktige forskningsområder som er identifsert
omfatter blant annet miljø og sider ved forvaltning av alle
faseri mineralproduksjonen, geologiske modeller og
letenietoder, uttk av ressurser ogdrifsamttekniske
løsninger for foredling av mineralske råstoffer. Dette er
alle området somkaii være kritisk viktig for videre '
utvkling av næringen. Forskningsrådet vil bruke kunn.

, skapsgrunnlagsdokuinentet i sittvidere arbeid.
Næringsaktørene synes i begrenset grad å hautnytet

deniulighetene som liggerinnenfor eksempelvis Skatte-
funii og andre tilgjengeligevirkemidlef. Regjeringen
mener at envesentIg del avde behovene som mèringen
skisserer vil kunne ivaretas innenfor eksisterende '
virkemidler. Regjeringen vurderer det derfOr per i dag
miridre relevantå opprette enegeu; spesifkk satsing rettet

motmineralindustrien og dens forskningspartnete; men
forventer at Forskningsrådet bidrar til en akv inobil&ering
avaktørène mot aktuelle virkemidler., Hvis ,næringen også '

engasjerer seg aktivt i' dette, vil Nærings" og handels-
, ' departementet vurdere å igangsette et forskningsprogram

rettet mot minera1virksonihètmedinâlsettng om økt
'verdiskaping i næringen innenforniiljømessig forsvarlige
rammer i sameksistens med andre interesser. '

Regjeringen mener Norge vil ha stort utbytte av å,

prioritere internasjonalt samarljeid. innenfor mineralfeltet.

, EU&rammeprogramforforskning er det mest omfat-
tendeinternasjonale samarbeidet norskeforsknings- "
miljøer deltar L. Norge deltar i EUs rammeprogrammer for
foskninR' og teknologisk ütvklng ,Deltakelsen.gir norske
forskningsmiljøer Uk tilgang til forskningsaktivitetene
innenfor rammeprograiinet som forskningsmiljøeneinnenforElJ. '
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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



,~

IEuropakomrtiisjonens Råvareinitiativ' fra 2008 er FoU om
mineralressurser et viktig satsingsområde. FoU.satsingeri
skal erverve kunnskap for å utvikle bærekrafgtilfrsel

av mineralske ressurser fra europeiske kilder, og til å
redusere forbruketav mineralske råvarer gjenriom' økt
ressurseffektivitet' og resirkulering; Europakommisjonen
har signalisert at rarnmeprogramrnetHorii;on 2020, som
starteroppi2014,vil styrke vektleggingen av mineraler.

Regjeringen menernorskebedrler og forskere har gode
mtilighetertil å hevde seg i konkurrarsen'om EUs
forskningsmidler på mineralområdet. Norges forsknngsråd
haren viktig rolle å spile for å gjøre flere forsknings- ,
institusjoner ogbedrleri stand til å delta i EU-samarbeidet.

Nordisk samarbeid er viktg for utVkling av mineral-
næringen. Ressursgrunnlagetfor mineraer i Norge, Sverige

og Finland strekker seg på tvers av landegrensene. Detre '
'landene kan med fordel finne felles samarbeidsområder.

Nordisk ministerråd har tatt initiativ til. å etablere, et
'felleskunnskapsnetterk for mineraler ,. NordMin ':. som
skal styke samarbeidet mellom kunnskapsmiljøer,
meringenog myndighetene idenordiskelandene.En

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

Samarbeid knytet tllmineralressurser er et prioritert '
område for det norskeformarmskapet i Barentsrådet
(2011-2013). Deter allerede etablert etgodtsamarbeid
mellom de geologiske undersøkelsene i Barentsregionen "
. om en felles database forvikdge metal1forekomster.
Databasen utvkles til også å dekkeindustrimineraler.

Andrernuligesanarbeidsområder er utdanning,
prospektering, teknologi" begrensning av miljø-
konsekvenser, konsekvenserforreindrÜlog andre
naturbaserte næringer . og forvaltnngsmessig rammeverk
. Regjeringen hår opprettet en stillng som spesialutsending
for utdanning, forskning ogteknologisamarbeid "edden
. norske ambassaden i Moskva rned mm om å styrke
, samarheidet med Russland på dette området, Regjeringeri
vil benytesiaformannskapsperiode iBårentsrådet til å
styrke samarbeidet påmineralområdet Når det gjelder
. miljøkonsekvenser av rnineralvirksomhet og forholdettil
urfolksinteresseriArkts og nordområdene, er også
Arktisk råd etakteltforurn for samarbeid. '

TILTAK

Mobilserig for øktbrrt av FoUiinineraærigeii
Regjeringen ser betydningen av at det utvkles tistrekkelig
systematiskoglarigsiktig lwmpetanse i forsknings-

miljøene og at næringen kanutnytedenne kunnskapen

i egen innovasjonsvirksomhet. Regjeringen legger til
grunn at Norges forskningsråd, innenfor rådets gjeldende
ordninger, rnobilserernæringen til økt bruk av rådets
virkernidler.

Styketkuniskap om miljøkonsekvenser
av minetalutviririing' ,
Miljøverndepartementet vil ta initiativ ti' å styrke
kompetamen'og kunnskapen ommiljøkonsekvenser av
mineralvirksomhet ved Fratsenteret i Tromsø. Formålet
er å utvkle et sterkt fagmiljø som gjennom varig, målrettet
FoU-virksomhetskal bygge opp kornpetanse og frem-
skaffekùnnskap om miljø og rniljøkonsekvenser.Dette
skal gi grunnlagfor utvkling av forvaltningsstrategier som
kan begrense miljøkonsekvensene, og sikre at natur- og'
miljøvernhensyn og virksomhet knytet til bærekrafg
bruk ¡iv naturen ivaretas på en best mulig måte;

Norges forskningsråd som pådrver
Norges forskningsråd skal være en pådriver for norsk
deltakelse innenfor relevante europeiske sårnarbeids-
arenaer, slik som denindustrielle teknologiplattorrnen
for bærekrafige rnineralressurser, og detnye offentlig-
private partnerskapet innenfor prosessindustrien i EUs
'rammeprogram for forskning og teknològiskutvkling.
Forskningsrådet skal arbeide aktivt for å informere
norske miljøer om mulighetene for europeisk
forskningssamarbeid,

Oppfølging avEUsråvareinitiativ

Gjennorn EU~delegasjonen'iBrussel følger spesial-
utsendingene for forskning og næring utvklingen
innenfor EUsråv¡ireinitiativ og relevante aktiviteter
for mineralnæringen.,

Formannskap.i Barentsrådet

,'Regjeringen vilbenytte sinformaiinskapsperiode
i Bårentsrådettilå styrke samarbeidet på mineralomrâdet.

Etablering av et Nordisk ktinnskapsne1terk
-NotdMin
J)enordiske. næringsministrene beslùttethøsten 2012 at
det skal etableres et felles kunnskapsnetterkformineraler
-NordMin. Netterket skal bidra til å stykedet nordiske
kunnskapssamarbeidetpå rnineralområdetfor bedrifter,
myndigheter ogforskriings- ogutdäriningsinstitusjoner;



STRATEGI FOR MINE,RALNÆRINGeN

4: Strategiske innsatsormåder

4,5.1 INNLEDNING ,
Utt avmineraIer, kan medfre landskapsendringer,' stø,'

og utslipp av stø ogforurensend~ stoffer som kan gi

riegativekònsekvenserfornaturtyer; atter og frluftsliv;
I endeltiIfeller innebærer mineralvirksomhet utslipp av
kjemikalier.

Eiikelte tyer mineralvirksomhetførerti store mengder
restniasser som ikke har annenànvendelse og som derfor
må deponeres. Ved deponering er det viktig at miljø-
effektene er godt kartlagt, og at man finnér eìi miljø-
messiggod løsning for deponeringen. '
, 'De'direkte konsekv'ensenefor naturtyer og artsm¡ing"

fold vil hovedsakeligværetapeUer fori:ingelseav artenes
leveområder eÌ1ernaturtypenes titbren.elsé,gjennom
inngrep og bruk av areal. Minerålutvniiing kan også endre
el1erforringe livsbetingelsene for arter ognaturtyeri
omkringliggende områder gjennom endrede. avrennings-
forhold, og gjennom økning eller reduksjon i nærings-
tigiug. Forfrluftliv kan rnineràhirksómhet innebære
forringelse av. opplevelse og reduserte bruksmuligheter.
Tilfrsel aVJ'emmedstoffertimiljøet kan ha betydning for
mattygghet i sjø og ferskvann~ Mineraluttk og depone-
ring kan også hakonsekvenserfor annen virksomhet.

4.5.2 NÆRM~RE OM DEPONERING AV RESTMASSER

Utvnning av metaller ogindustriinineraler medfrer ofte
betydelige mengder restmasser. Utvnningen omfttr
utlakav gråbergforåkomine ti reSsursene; og ned-
knUsihg av storeinengderstein for å ta ut malmen eller
,mineralet (oppredning); De finkornede restmassenefra
oppredningeìi kallesaVgangmåsse. Mineralene males ti

en finlietsgtad som gjør det mulig å skille ut deerikelte
mineralkornene. ,Deretter brukes gjerne mekani~keog
kjemiske ptosèssedil åøke renhetsgradén iproduktene;
I mange tilféller vildetderforfølge kjemikaliedned
restmasseiÍe når de senere skal deponeres. Mengden
avrestma:sser kan vigre storfor~nkelte tyer mineraler.

Håndtering av gråberg og avgangsrmisse vilderforværé '
en sentral problemstillng vedplanleggirig av mineraluttk:

Det er et mål å minimere mengden restmasser.Rest-
màssenehari mange tilfdleretpotensialforbrukti
andre formåL. Dette kan for eksempel værefylhna:sse,
overdekkingav deponierogforure~set sjøbunn, bruk til
andre produkter som jordbrukskalk eller som innSatsvare
i prØduksJonay ulike typebygningsmaterialecTr¡insportë
kostradene er imidlertid i def1estetilfeller høye,og
enhétsprisene for de aktuelle produktene er lave. Dette
begrerisermulighetenefor alternativ bruk eller videre.
salg: Selvmedeii optimàl utnytelse âvgraberg og avgang,
vil det Som oftest være nødvendig å deponererestmasser

som'ikkekanbrukes elleromsettés på annen måte. Bade
under planlegging og drift avminefalvirksomhetsom
meilørernístmasser, bør bedrifter arbeide for at en økt
andel avrestmassenekanbenytéstil anclreformaL.

Tilbakefyllng av gråberg eller avgang i gruver eller
dagbrudd kan bidra til åredusere mengden masser som
må deponeres andre steder. Når fast fjell knuses,øker
volumet avmassen medenfaktor pa.i,3-i,5.Selv med stor
grad av tilbakefyllngder dette er mulig, vil det likevel være
behov for deponering. Tilbakefyllng ,der dette er mulig ut
fra tekniske, økonomiske og geologiske forhold kan V:iere

en god løsning. Samtidig bør tilbakefyllngunngåsderdèt
fortsatt er betYdelige ressurser somikke er utvnnet.
'Tilbakefyllngskal uttedessom et supplement til andre

deponeringsløsninger,hådePa iand ogi sjø. Om tibake-
fyllng eref egnet tilta, mavurdereskonkret i hvert tilfélle.
Dette må skje utfra en helhetsvurdering hvor man blant
annet1lensyntar resterende ressurser,'k.ostnaderbedtiften
påføres og ulemper for miljøet ved ikke åtilbakefylle,
, På grunn avkostrader til transport og infastruktur må

'deponering foregå i uttets og oppredningsverkets

umiddelbare nærhet. Tilgjengelige arealer er avgjørende
forvalgav deponeringsløsning i tillegg ti påvirkning på
n.aturmiljøet, kostnader;' muligheten for gjenbruk av
masser og mulige konsekvenser for annenriærings-
virksomhet og andre interesser.

Historisk har gråberg vært deponert på lànd; mens
avgangsmasser har vært deponert i sjø ellerinnsjø der
hvor gruveri ellerdagbrùddet hadigget nært slike
områder. Landdeponier bør helst leggesi naturlige
forsenkninger i naturen slik at man slipper å bygge
kunstige barrierer og dammer, som må etterses og
vedlikeholdes ilang tid. Vedmineralutvnhing ikystnære
ornråderkan sjødeponi være et mulig alternativ til
" deponering på land. .

Både deponi på land og sjødeponier kan ha miljø-

konSekvenser. Deter ikkemulig å angi på generelt

grunnlag hvilken tye depomiríngsom er miljømessig
mest forsvarlig. Hvilken deponeringsløsning man bør
velge må vurderes konkreti hvert enkelt tilfelle. Dette vil
avhenge av bergart, driftsform, fysiske og kjemiske
egenskapervedavgangs-ogdepònimassen~, egenskaper
ved aktelle , depoIiiarealer, arealbeslag "miljøkonsekvenser
og hvilke avbøtende tiltak somkangjennomtres; Valg av
deponiløsning inå avgjøres på bakgrUnn aveti grundig og ,.
faktabasertvurderingav påvirkning på nàturmiljøet,
kostnader og mulige konsekvenser for annen nærings:
virksomhet ogandre interesser.

SjødelJOni ogavrènning fra: land kan ha negative , '

miljøkonsekvenser, også utover næroinrådetfor mineral- ,
drien, het1inderkonsekvenserforgye- og oppvekst-

områder forfiskog skaldyr ogmarrieøkosystemer.
, .. Slike konsekvenser må væregjenstandforen 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 til 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 knyttet ti 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 planmyndighetmå 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

Etablering av møteplass mellom mineral-
næringen, sjømatnæringen, miljøorganisasjonene

og myndighetene
Nærings- og handelsdepartementet vil i samarbeid med
Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet
ta et initiativ ti 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 etterbruk eller
tilbakeføring av områder
Direktoratet for minera1forvaltning skal i samarbeid med
Klima- og forurensningsdirektoratet utarbeide veilednings-

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

Vurdering 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.
U avhengig av forskningsprosjektet skal søknader om
sjødeponi behandles på vanlig måte, og tilatelser skal
kunne gis hvis en samlet vurdering tisier det.

L Norge har deponering av avgangsmasse i innsjøer vært brukt flere steder, blant annet knyttet til uttak av kobber. Vann fungerer som oksygenbarriere og bidrar tìl-á stabilsere
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

Mineralbedrifer må aktivt ta samfunnsansvar. Dette
innebærer at samfunnsansvar er forankret i bedriftenes
strategier og er en integrert del av drifen. 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 til lokalsamfunnet og alle berørte
interesser. Samtidig må bedriftene kunne forvente å bli
møtt med ansvarlighet og ryddighet fra andre samfnns-
aktører.

Norge har ryddige arbeids- og lønnsforhold i nærings-
livet, et velutviklet rettighetssystem 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 N orge der tidligere tiders
gruvedrift krever opprydningstitak. Det er særlig

Saging av blokkstein, anortsitt fra Sirevåg i Rogaiand. Foto: Rolv DahliNGU



utvinningen av metaller fra sulfidmalmgruverhvor
avrenning av surt og metallholdig gruvevann og sigevann
fra deponier har redusert vannkvaliteten for elver og' .
innsjøer,og har dermed hatt negative konsekvenser for
økosystemet, spesielt fisk, i disse vanrtorekomstene.
Denne forhistorien representererfortsatt en omdømme-
messig utfordling for næringen. Det forventes at bedrifter
i dag tar ansvar for å drive 'miljømessig forsvarlig og ikke
påfrer samfnnet unødig belastning. ' , . , ,

Økt kunnskapommiljøvirkningene avrrineral-
virksomhet har ført ti en stadig skjerping avmiljøkravene.
Norge er ållerede i dag blant de landene i verden med
strengest miljøkravfor nænngsvlrksomhetDette gjelder
ógså for mineralnæringen. Dette legger grunnlag for
miljønjessigforsvarlig drif og medvirker dermed til
å bedre næringens omdømme.

Erfaringenefrafiere prosesser knyttet til etablering av

mineraluttk har de siste åreiie vist at det er et behov for
å etablere èn større grad av felles forståelse av hvilke
forventninger mineralnæringen og andre berørte parter
kan hatil prosesserkriytet ti mineraluttak. . ,

Utabeidelse aven ((best practce)) sjekkiste
N ærings~ og handelsdepartementet vil ta initiativ tilat det
blir utabeideten sjekkliste ined"bestpractice)) for leting,
undersøkelser, etablering og utvdelse av ulike tyer
mineralutt, herunder depollring og' bruk av kjemikalier.
Arbeidet vil skje i n¡Ert samarbeid med mineralnæringen,
sjømatnæringen, miljømyndighetene,fiskerimyndighe-
tene og andre berørte interesser.

Arbeid med sainnsansvâr , ,
Regjeringen forventer atmineralnæringen arbeider
mâlrettétmed onidømme,sarrinsansvar og samspil
. rred lokalsamfrinet og. andre berørte interesser.' Samtidig
må mineralbedrifene kunne forvente åblimøttmed
ansvarlighet og ryddighet fra andre samfnnsakrer.
Mineralseiskaper som har, eìIerplanlegger mineral-
virksomhet i områder hvordet er samiske interesser,
må særlig være bevisst påbehQvet for dialog ogsarrnris-

ansvar her.

4.7 ET FORUTSIC;BART 8AMME"ERKFOIl
MINERALVlRKSOMllET I "ORCiE ,

lVIinenilvirksomhetkrever planlegging medomfatinde
kartlegging Og utredninger som kar sttekkeseg over
mangeår. Forutsigbårerammer og ettydeliglovverk
ergrunnléggende for at mineralhédrifteneskal satse
iN orge, for å tiltrekke utenlandsk kapita og mineral-

kompetanse, og for å realisere regjeringens måi . om. en
verdiskapende og vekstkrafg mineralnæring; Dette er

, også enforutsetnirigforå sikreéri bærekrafg og
samnnsmessig forsvarligforvaltningogutvnning av
mineralresslirsene, ogforå realisereregjeringehsmål
om atnorsk mineralnæring skal være blant verdensrnest
miljøvennlige.

LovVerket skal sikre verdiskaping og samfnnetsbehQv
for mineralressurser, samtidig som det skal gjøres en
avveiiiing motai1re herisyn. Det innepærer at de positive
virkningeneved en mulig ny mineralvirksomhet må
avveies mot k()nsekvenser for andreiilIeresser og andre

hensyn. Det kan være andre næringer, naturmiljøet,
kulturminner,. lokalsamfnn, samiske interesser mv.

Et målrettet arbeid r!ed, sikte på et regélverksomgir
god forutsigbarhet og. mer tinS" og kostnadseffektive
planprosesser, vil bidra til å redusere næringslivets
administrative kostnader,' men også gi mer effektiv bruk
av offentlige ressurser~

4.7.1 LOVVERKET
Mineralloven ~ret bransjeregelverk for minéralnæringen
i Norgeåg fastsetter grunnleggende ramrrer forådrive
mineralvrksomhet. Loven trãdtei kraftl. januar 2010;
ogetstattet fem gamle lover. Den nye mineralloven er et
viktig skritt for å forenkleregelverket på miheraleltet, ,
og for å skape oversiktlige og forutsigha:reramrre.

betingelser fOr mineralnærhigen.. Loven regilerer leting,
undersøkélseog lltvnning av mineralressurser, og erverv
av bergrettgheter: Formålet med mineralloVeIler å '

fre, mrreog sikre samnhsmessigforsvarlig forvaltning
og bruk avmineralressursene i' samsvar med prinsippet
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Skifting av borekrone i Titanias dagbrudd på Tellenes i Rogaland, Foto: Titania AS lLinda Løvås



om enbærektatg utvkling. toven har bestemmelser
som skal sikre attIiljøhensyn blir ivaretatt, og at oppryd:
ningetterdrift bekostesàv tiltakshaver og tas hensyn til
,allere,de i planleggingen av drien. Videreharloven
bestemmelser for å sikre at samiske interessêdvaretas
ved'mineralvirksomhet.

Mineralloven skiller mellom mineraler som er eid av
staten og de som er èid av grunneier. Staten eier metaller
med en egenvekt på 5 gram!cm3 ogover,sâmtmalmer av,
slike metaller. Dette omfatter blart annetktom, mangan,
molybden; niob, vanadium, jern, nikkel, kobber, sirtk, sølv,

gull, kobolt, bly, platina, tinn, wolfam,uran,kadmium og
thorium. Også arsériog titaner statlig eid. Alle andre "
mineraler er eid av grunneieren. I hovedsak kan grunn-

eiersmineralerdelesirini tre hovedkategorier; naturstein,
byggeråstoffer og. industrmineraler.

Det er kommunale myndigheter somgjennbmplan-
og bygningsloven regulererområdêr til råstoffutvinning.
Utt av mineraler må foregå innenfor rariimenaven

godkjent reguleringsplan. Kommunen må vurdere de

· samlede virkningene av titaet når det besluttes om "

arealer skal settes av til mineraluttk:' Dersom forslag til
kommuneplanens arealdel omfatter nytt eller utvdet'
område for mineraluttak Og! eller deporii, skal korisekven" "
,'ser for miljø og samfunn utredes. Detteoitatter blant

annetkònsekvenserfor andre næringer, transport,
forurensning,nâturmarigfold, marine ressurser,
mattrygghetog kulturminner.
, Detaljùt planlegging aV tiltaketskjer vedutarbeidelse
av reguleririgsplan. Forslagtil reguleringsplan med
,tilhørendekonsekverisutredning utarbeides' og bekostes
normalt av den som ønsker å stiiteminerahittk.Samlet
uttkav mer enn 2 mill; m3 masse,ogmindreuttksom
kan få vesentlge virkningerformiljø eller samfnn,
omfattes av regelverket om konsekvensutredninger.

Plan- og bygningsloven åpner for fastsettelse av statlg
arealpIart. Statep. trer da inn i reguleringsmyndigheten til
kommunestyet. Dersom det erbehovfor å tilrettelegge
for mineralutvinnirig i områder hvor kommunene ikke '

ønsker å planlegge fprdette, kaIistaten tilrettelegge for
virksomheten ved. bruk av statlig arealplan dersom
sarnnsrnessige hensyn tilsier det. staten kan også
henstillek6mmunenom å utabeidearealdeltilkommune-
plan eller reguleringsplan. Regjeringen mener dette er
verktø som kan være aktuelt å vurdere nærmere for
å bidra til gjennomfring av betydelige prosjekter for

utvnnirig av mineraler. Det kan også være aktuelt for å
sikre verdifullemineralressurser for fremtidig utnytlse. '

L tillegg til mineralloven ogplan-oghygningsloveIi, ,
. reguleres mineraivrkso,inhet også av andre lover. Det kån ,
værenødveridig medtilatelseelier avklaring eiterblant, '
anrietnaturmangfoldloven; forurensningsloven, motor-
ferdselloven; matloven,kuiturminnelo~en ogvanIi- '

ressursloveri. Leting, undersøkelsesarbeider og drif på
mineraler vil som regel væreforbudt iverneområderog ,
i funksjonsområder for prioriterte arter. L områder med
utvalgte natur tyer skal det tas særskilte hensyn" .

,Naturmangfoldlovener sektorovergrpende oginne-
holder fem prinsipper for bærekrafg bruk av natur; .
Krav om kunnskap, føre var-prinsippet, 'samlet belastning,
miljøpåvirker betaler" miljømessig gunstigstè, teknikk og
lokaliseririg. Pisse prinsipperiê skalleggestil grunn som
retningslinjer ved beslutninger som berører natur-
mangfoldet

Ettedorurensningsloven er det forbudt å forurense
med mindre det er tillatt i lov, forskrift eller gjennom
,særskilt tillatelse. , Forurensning ved uttak av mineraler
krever utslippstilatelse. utslippstillatelser knytet tiuttk
av statenS mineraler gis av Klima- og forurensiiings~

direktoratet, mens utslippstillatelser knytt ti uttak av

grunneiers mirieraler normalt gis av fylkesmannen
'dersom ikke alHieter særskilt bestemt. 'Forurensning
fra uttk av pukk dg grus krever normalt ikke særskilt
tillatelse, meri er regulert i forurensningsforskrifen.

Ved vurderingen av om utslippstillatelse skal gis ogpå
hvilke vilkår, skal det legges vekt på forurensnings-

messige ulemper ýedtitaketsammenholdt med fordeler
og ülemper vedtiltaetfor øvig. En utslippstillatelse "
regulerer blant a. nnetbnikavkjemikalier. Virksomhete. r
som, bruker produkter med innhold. aV kjemiske stoffer
som kan medfre helseskade eller miljøforstyrrelse, skal
etter produktkontrolloven vurdere om det finnei;alternativer
som medfrer mindre, risiko for slik virkning. Virksomheten
skâli såfallvelgeet slikt alternativ hvis det kan skje uten
urimelig kostnad eller ulempe. ' ".,.

Avfallsforskren regulerer spesifkt håndterig av
, restmasserframinetalvirksomhet.Dersométablering av

deponi yilgi negative konsekvenser formiljøtilstanden
i griinnvanÌl;' ferskvanri eller kystvann, må deponeringen
oppfyllevännforskriftens krav til nye tiltak og aktiviteter.
Etter matloven pliktr bedrer å varsle tilsynsmyndighetene

" dersomdet foreligger grun~ til mistanke om at bedrifens

virksomhet kan medfre fare foratmeringsmid1er blir
helseskadélie.Deter fastsatt øvegrenseÝerdier for
tungmetall i fisk og sjømat i forskrif til matloven. ,

l henholdtiÌ "Prosedyrer for korisultasjoner mellorr
statlige myndigheter og Sametinget.; har' statlige myndig.:
'heter plikt til å konsultere Sametinget og eventuelle andre
samiske interesser isàker somVil kunne påvirke saiiske

interesser direkte. Konsultasjonsprosedyrene har bestem"

meIser om hvordan konsultasjonene' skal gjennomfres.
, Plikten til å konsultere samiske interesser vilkunne inntre

iiardetoverýefes å gi tillatelse til undersøkelse èller
utvnning av minemlressurseriområder med sariske
interesser.



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

øktfortettng isentralestrøkharført tiløkt areal-
,konflkt mellom uttak av byggeråstoff og annen arealbruk.
Samtidig er tigang til byggeråstoff, slik som pukk og
grus, avgjørende for utbygging av infastruktur, boliger

og næringsbygg. Det er en utvkling i enkelte regioner
hvor avstanden mellområstoffuttk og forbrukssted øker.
Dette fører isolert sett til økt belastning på veinettet, økt
forurerisning ogøktekostnåder for samfnret gjennom

, dyrere bygg og samferdselsprosjekter.
For å sikre en effektiv og bærekrafg ressursutnytelse

mener regjeringeiiat det er nødvendig at fylkes- '
kommunene ogkommuiieiie ved utarbeidelse av pian~
strategier legger opp ti en . langsiktig og helhetlg
utnyttelse av mineralre¡;sursene i fylket Dette vil bidra
tiårealiseretegjeringens mål omvekst og øktverdi~

skaping iminerainærii:gen.

Det er nødvendig med en effektiv koordinering og
planleggirig av uttk av mineralres¡;urser. Kommunene
'bør Vurdere hvordan nåværende og fremtidige behov for
niineralressurser kan sikres ved revisjon av,kcimmunepla-
nens arealdeL Regjeringen mener det er viktig at planpro-
sesser knytettiLmineralurtk erforutsigbareog effektive,.
oger basert pågod kunnskaP ommineralressur¡;er,

hlulige konsekvenser for miljøet og andresamfnnsinte-
resser. En nær dialog mellomtiltakshåver, kommunen og
andre berørte myiidigheter og interesser ernødvendigfor
å oppnå dette; lfylker med store mineralforekomster bør,
regionale planer omfatte ressursforvaltningena;v minera-
lerogha retningslinjerforlokalisering åvuttak.

Regjeringen merierat slike regionale plarierer gode
redskaperfotåstyrke overordnet og samordnet
plailegging for å sUtre fremtidig-utnyttelse av mineral-
'forekomster. Regionale planer vil bidriitiLå' øke kommune-
nes og fylkeskommunenes kompetanse om rnineral~
forekonister, og dermedog¡;å giøktforutsigbarhet for
niineralprosjekter. Samtidig kàn regionale plarier bidra til
athensynettil naturmangfoldetblirivaretatt påengod
måte i planleggingen. ' ,

På samrtie måte kan interkommunalt plansamarbeid
yæreet egnet virkemiddel forå sikre erihelhetIgforvalte
ning' avinirieràlressursene, og for gjennomføring av

regionale strategierpå mineralömrådet. StatIigeeller
regionale myndigheter kan også ta initiativ til utarbeidelse
av planerettelPlan-og bygniiigslovenfor å ivareta
planoppgaver av regional eller nåsjonàLbetydning.

Ny ininerallov ,
Regjeringen har fått på plass en ny minerållovsom har
, erstattetfem garnlelover. Loven \rei et viktig skritt for
åforerikle regelverket på mineràlfeltet, og for å skape

,. oversiktlige og forutsigbare ramrnebetingelserfor '
mineraliiæringen. '
4~7 .2 SAMFUNNETS .BEHOVFORENGODFORVALTNING

'AVMINERALREssURsENE
Deter etøkendearealpressi Norge. Ofte erdetmot-
stridende interesser knytet til, arealdisponeringen 1
kommunene;Miljøhensynkan tilsi vern eller begrenset
'aktivitet,ijensynet tiulike samfunnsformål. som bolig-
bygging, frluftliv eller annen næringsvirksomhet kan tilsi
at arealer båndlegges til annen bruk enn niineral~
virksomhet Behovet for åsikre verdifulle mineral.
forekomster for fremtidig utnytelse må vurderes i slike
prosesser. Dett erviktig forå unngå atmineralorekomster '
av potensielt stor verdi blir avskåret fra frerrtidigutnytelse

og verdiskaping uten at dette er vurdert nærmere.
L ((NasJonale forventninger ti regionalog kommunal

Planlegging)) stadfester regjeringen at planleggingen må
synliggjøre mineralressurserav nasjonal og regional '
betydning, slik at disse kan ivaretas på en måte som ikke
er til hinder for fremtidig verdiskaping; Dette skal være
retning¡;givende for avveininger ved utarbeidelse av

regionale og korimunaleplaner. For å sikre dàgensog
fremtidig behov for mineralressúrser, forventer regjeringen
,at fylkeskommunene (regional plànmyndighet)' og
kommunene vektlegger dette hensynet i sin areii-
planlégging; Regjeringen forventer ativaretakelse av
mineralres$utser inngår irelevanteplanveîledere.

For atmineraloreko!Isterskal ivaretas i areal-, .
planleggingen,måplanmyndigheterie ha tilstrekkelig
kunnskap om forekomstene og ompotensialetforfrerttidig
verdiskaping: Slik kunnskap eravgjørende foraWeitiingen
aV aréalbrrikeri til ulike formål' Noen fylker har egen
regiori-eller fylkesgeolögsort kan bistå fylkeskommunen
Og kommunerie med verdifll kunnskap omhåndtêririg

avniineralspørsmåL.,Búskerud,Telemark cigVestfold,

fylker har valgt å ha fêlles regiongeolog; De har også'

utarbeidet en særskîltstrategipla.ri for regiongeologen
tol2U13--316 basert på det geologiske s, amarbeids~
progrårnmetmellom detre fylkene. '
, 'Direktoratet fofmineralforvaltning kan legge ned
inMigeIse mot kommunale planer for åsikre mineral- ,

.fôrekömster 'for fremtidig mineralvrksomhet. Innsigelser
kaiifremrIès ispørsmålsom er av nasjonal eller vesentlig
regioiialbetydning~ellerav andre grunner avvesenllig
betydning for direktoratets saksområde. Slike innsigtÜser



'Sikre fremtidig behov for mineralressurser
Foråsikre dagens og fremtidig behov£or mineral"
ressurser, forventer regjeringenat fylkeskommunene
og kommunene vektleggerhen~ynettii mineralressurser
i arealplanleggingen. bet er ikk~ minstviktig forbygge-
råstoffer slik som pukk-og gruf'forekomster.

Ivaretakelse av inineralressurseriPlanveiledere

og planstrategier ' , ,
Regjeringen forventer,at ivaretakelse avrnineralressurser
skal inngå i relevante' planveiledere og planstrategier.

Forventning om effektve planprosesser
,Regjeringen forveiiterat planprosesser knytet tilmineral-

uttk erforutsigbareog effek.tive, og er basert på god

k.unnskap om mineralressurser, mulige konsekvenser for

miljøet ogandre samnnsinteresser.

'Lokalt saiarbeid
Regjeringen mener at regionale planer og interkommunalt
plansaiàrbeid er gode redskaper for å styke planlegging .
for å sikre fremtidig utnytelse avmineraIorekomster.

Geologisk kunrskap. i fylkeskommunene
Fylkeskommunenebørvurdere å tilknyte seg geologisk

, kunnskap, vedfor eksempel bruk avfyÌkesgeolog. '

Forvaltning av nasjonalt og regionaltviktge
forekomster
En god forValtning av minera1ressurseneer avgjørende for
årealiseremålet om økt verdiskapingi mineralnæringen.
For at viktige minenilorekomster skalivaretas' i areal-

forvaltningen, er dèthødvendig at verdien av slike
ressurser synliggjøres. Nöi:ges. geologiske undersøkelse
skal innen 2014 utvikle et klassifkasjonssystem for
mineralressurser basert på verdiskapingspotensial og
regionalt ressursbehov der det fremgår om ressurser er
av regiöiialellernasjonal betydning. Dette skal være et
verkty til bruk ikornmunal, regionalogstàlig
arealplanlegging. '

,Sikrg av verdiflle mineralforekomster
for frerttidigutnytelse
Regjeringen vil 'lrderenærmere hvordan verdifulle
mineralressurserbest kan ivaretas i arealplanleggingen
veid opp mot andre, samfunnsinteresser og arealhensyn.
Formålet er å sikre dagens og fremtidig behovför'
mineralressurser,og leg-getil retteforøktverdiskapiiig
og arbeidsplasser ¡distriktene. Arbeidet vil skjei regi av
Miljøverndepartementet og Nærings. og handels-

departementet. Bruk av virkemidler i plan,. og bygnings-
lovenog eventuellebéhov for forbedringer i loven vil
blivurdert. ,

Oppdatering av teinaveilederfor mineralutt
Miljøverndepartementet vil i samarbeidined Direktoratet
for minera1forvaltning revidere (,Temaveilederen omuttk
av mineralske forekomster og planlegging etter plan-og
bygningsloven)) slik atdenblir mer dekkende for
underjordsdrif.



STRATEGI FOR MINERALNÆRINGEN

4: Strategiske innsatsområder

62/63

a
Fra Jens Stoltenbergs besøk i separasjonsverket hos Sydvaranger Gruve i Kirkenes 6.juni 2009, Foto: Bente Geving, Sydvaranger Gruve AS



4.7.3 FORUTSIGBARE OG EFFEKTIVE PROSESSER FOR

KONSEKVENSUTREDNINGER

Formålet mèdbestemmelsenè om konsekvensutredninger
i plan~ oghygningslovener å klårgjøre virkningene av
planer og titasom kan ha vesentlge. konsekvenser for

miljø og samnn: Konsekvensutredninger skal sikre at

vesentlge konsekvenser for miljø og sàmnntasi betrakt-
ning ipÌanleggingen; når det tas stillng til om planen eiiér
tiltaet kan gjennomføres, og når det besluttes hvilke vilkår
som eventuelt skal stilles. Kunnskapen som fremkomrieri

.konsekvensutredningene, brukes også i vurderingen av en,

eventuell utslippstillatelse. '
En konsekvensutredning skal dekke alle beslutnings-

relevanteforhoH Dette omfatter også alternative
deponeringsløsninger. For å sikre en effektiv fremdrif
i litredningsprosessenbør slike forhold identifiseres i en
tidlig fase, Dette forutsetter atforslagettil planprogram
sendes på høring til berørte aktører og at disse deltar
aktivt i høringen. Regjeringen forventer at berørteaktører

. gir innspil om beslutningsrelevante forhold, og innenfor
fastsatte ,tidsfrister. Relevante innspil i en tidlig fase kan
redusere tidsbruk og kostnader for titakshaver,
kommunen og andre berørte interesser.

Konsekvensutredninger ved planlegging av mineral-
uttk er i mange tilfeller meget ömfattende,og krever
en rekke delutrednirtger a\Tüliketemaer.Den samlede
kostnaden kan bli høy.

Etter ,tidligere planlovgivnlnggodkjeIite ,Direktoratet
formineralforvaltning bedriftens forslag til utrediiirtgs-
program og konsekvensutredning, og gjennomfrte
høring. Påbakgrtinnav utredningsprograminet,
konsekvensutredningen ogirmspili høringen laget
direktorateten innstilling til kommunen som inngikk
i saksgruìÌrtlagetfdr .kommunens. planvedtak.

Siden 2005 bar kommunene Jastsattplanprogrammet
med tilhørende utredningsprogram og sendt dette på
høring. Planprogramfor nye mineraluttk skal forelegges
Direktoratetfor mineralforvaltningtil uttlelse~ I sàker .
som kan komme ikdnfikt med nasjonale eller viktige
regidnalehertsyn, skalpiaIiprogrammet også forelegges
Miljøverndepartementet før det fastsettes av kommunen,

Etablering-ert aV store mineraluttakskjer ofte' i' små
kommuner. Sakene er komplekse, og kreverbetydelige
ressurser og kompetase. For enkommiine kandetvære
'eneste gang den koordinerer et slikt arbèid~Tilbake- '
meldinger fra næringeiikan tyde på at deÜ flere plan-
prosesser er et press på kommunene fra ulike aktører om
at det må konsekvensutredes forhold sOm il~ke nødvendigvs,
.er beslutningsrelevante; For kommuner med ,små ressur~
ser og lie fagmiljøkiin det være krevende å vurdere hva
SÒm ér relevant å utrede, og hvilke forhold som ikke er
beslt.tningsrelevante. Dette.kan Jorsiiikeplanprosessene
og føre til at konsekvensutredningen blir mangelfll dIer

atdetbrukestid og ressurser på å utredeforhold ¡¡om

ikke er relevante for beslutningen.
Regjeringert vil at Direktoratet for minera1orvaltning

skal få en mer aktiv rolle ved kònsekvensutredning av

større mineralprosjekter. Deterbehovfor ettettere '
samarbeid mellom direktonitèt og kommuner i slike
saker. Detteforutsetter atkorrmunen og direktoratet blir
enige om et opplegg for gjennomføringen av konsekvens-
utredningettr plan- ogbygningsloven. Dersomkommunen
ønsker det; skaIdirektoratet stå for gjennomføringen av
konsekvensutredningsprosessen helt eller delvis. U arsett
vil kommunen fortsatt være besluttendeplanmyndighet.
'For å sikre en raskavklaring avansvarsdelingeIimellorr
kommunen ogdirektorátet, må titakshaver sendé
forslaget til planprogram ti begge parter, samtidig.

Dette forslaget yilgi øktfleksibiltetvedstørre
konsekvensutredningsprosesser av mulige mineraluttak.
Det vil også sikre en effektiv koordinering mot fagorganer
og relevante kompetansemiljøertidlig i arbeidet, og gi mer
tids- og kostnadseffektive prosesserfor alle involverte
partér. Forslaget krever endring i forskrift om konsekvens-
iitrednhiger. '

Ansvaret for at konsekvensutredningene blir faglig gode
og beslutningsrelevante ligger; stor grad hos tiltakshaver ,
i slikeprosjékter.,Illtredningspf(igrammetsom sertdes på
høringbødiltaksbaver redegjøre for hvordan utrednings-
oppgaventenkes løst, slik at høringsinstansene kart
komme med konkrete innspil til dette fremfor generelle

innspi10rn hvade Ønskerutredet.,Ved å vekteggedètte
kar miiieralbedrier selv bidra ti mer tids- og kostnads-
effektive prosesser;
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Forutsigbare og effektve planprosesser
Regjeringen har som må1â reduserenæringsUvets
administrative kostnader som følger avlovpå1agte krav.

Regjeringeri vil identifisere tiltakforå effektivisere

planleggingen med sikte på økt forutsigbarhet og mer
tids- og kostnadseffektivebeslutriingsprosesser.. Miljø-
verndepartementetvil i samarbeid med Nærings" og
handelsdepartementet og Kommunal- ogregional" '
departementet nedsette en arbeidsgrúppe for dette
arbeidet. Arbeidsgmppen skal vurdere bruk av virkemidler
· i, plan- Og bygningsloven, og eventuelle beliOv for for-

bedringer Hoven. Berørte departementer vil bli involvert
i arbeidet.

Tettre, saiarbeid'mellom kommuner
ög Direktratet forrnineraIorvaltlingved

konsekVensùtredninger ÆiV større mineraluttak
Forslagtil planprogram vèdstørre mineraluttk skal
sendes både til kommunen og ti Direktoratet for mineral-

forvaltning. Kommunen og direktoratet ¡jlir enigeo)J
'oppleggetforgjennomftingav konsekvensutredning

etter plan- ogbygningslovèn. Dersom kommunen ønsker
det, skal direktoratet stå for gjennomfring av konse-
kvensutredningen. Kommultenskal fortsatt være beslut-
tende planmyndighet.

Tydelige kravtU köiisekven$utredninger
Regjeringen vil utarbeide veilédningsmateriell og sjekk-

'lister for å klargjøre hvilke temaer som skalkonsekvéns"
, utredes ved planlegging av mineraluttk og
deponeringsløstiinger. Direktoratet for minera1forvaltning
vilisararbeidmed Klima- og forurensnil1gsdirektoratet
ha ansVaret for å utarbeide' materialet. Arbeidet skal
gjennomfures i. samarbeid' med télevantefagmyndigheter,
hemnder Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, . minéral-
næringen og andré berørte næringec '

4.7.4 UNDERSØKELSER ETTER STATENS MINERALER

Minerallovenharén enkel prosedyre for behandling
avsøknader om undi:rsøkelsesrett ti~tatens mineraler.
Formålet eråbidratil at flere mineralforekonlster blir
undersøkt, noe som igjen kan gi grunnlag for utvnning.
For åstiinuleretilundersøkelse ogfor åå motvrke at
undérsøkerébåndlegger etområde lenger enn nødvendig, .
blecleti mineralloveninnirtprogréssive avgierfor
underSøkelsesrett ti statens mineraler.

Mineralloven åpnèr for at flere aktører kaùha
undersøkelsesrett i samme område. Undersøkeren med
pest prioritet - i praksis den somhar søkt først -har .
fortrinnsrett ti' å foreta undersøkeisesarbeider. Andre kan
'bare ürider~økeettersamtykke fra deri med best prioritet.

Avgifen som skal betales for undersøkelsesretten;
er derimotlikuavhengig av prioritet.

Etter minérallovenkan undersøkelsesrett bare nekts,'
dersom søkerentidligere har brutt vesentlge bestemmelser
i rrineralregelverket.. Dagens regler sikrer. ikke alltid'
effektiv leting i områder hvor det er gittundersøkelsesrett.
Strengere krav; for eksempel at søkeren må fremlegge en
konkret plan for undersøkelsene og dokumentasjon på
relevant kompetanse, vil gi mineralmyndighetene bedre
styingsverkt og en mer effektiv forvaltning.

TILTAK

Gjennortgangavreglette oin undersøkelsesrett
til statens mineraler ' ' , '
Nærings- og handelsdepartementet vil vurdereeridringer
i reglene om undersøkelsesrett til statens mineraler.
Hensynet til kostnadseffektivitet, verdiskaping og
næringsutvklirig-og satnnets behovforkontröll vil
véktleggesi arbeidet.

4.7.50iREltTORATET FOR MINERALFORVALTNING
En effektiv, kompetentog fremtidsrettet mineràlè
forvaltning er et konkurransefortrinn for norskmirieral-
næring,og bidrar ti mer forutsigbare rammebetingelser
for mineralvirksomhet og en pedre ressursforvaltning.

Direktoratet for minera1forvaltningmed Bergmesteren
fOr Svalbard er statens sentralefagetatfor forvaltning og
'utryttelseav minera!tessursenei Norge, inkludertpå'
Svalbard. Direktoratetskal, bidra til å realisere
regjeringens oVerordnede mål om økt verdiskaping base~t
på ensamfnnsmèssig forsvarlig utvnning av mineraler.
Etaten tildeler undersøkelsesrett og utvnningsretttil
statens mineraler, girdrifkonsesjon fòrmitieral-
~irksomhetforutvnning av alle tyer mineraler og er

høringsinstas i saker om mineralske ressurser etter
planc og bygningsloven; . '. '

Direktoratetfor mineralorvaltring har viktige oppgaver
ved fastsettelsen av planprogrammerog ved.
konsekvensutredningeretterplan-,og bygningsloven der

, clisse betørermineralvirksomhet. Dersoni plal1ene kan ha
negative kOnsekVenser for mineralvirksomhetog ,
fremtldigutnytelse avmineralressurser, kan direktoratet
fremme inl1sigelse. " '

Videre gir direktoratet tiÌlatelser etter mineralloven,
og fører til$ynmed atmineraliittakdiivesi sìlmsvarmecl

loven. Direktoratet administrerer også miljøtilta og
sikringsarbeider ved nedlàgte gruver der statenhar et

ansvar. Mineralloven og økt àktivitet ¡næringen har ført
tilnye arbeidsoppgaver og øktarbeidsmengdefòr
direktoratet; "
,. For å nå regjeringens mål' oni vekst og bedre forutsig- '

barhet fornæringeri erdetavgjørende med en kompetent



og effektiv niiiieralforvaltning~ Høsten 2011 gjennomfrte

PricewaterhouseCoopers, på oppdrag fra N~rirìgsc og
handelsdepartementet en eksternevaluering av

Direktoratet for rnineralforvaltiiirig. Evalueringen visenit
'det er behov for,styrketvirksomhetsstyring, bedre'
organisering, økt kapasitet og styket kompetanse.i etaten.
Det fremgår at direktoratet ikke hadde tilstrekkelige ' ,

ressurser ti å utfre, alle lovpålagte oppgaver. Videre
fremkom det atetaten må stykes forå ivareta sin over-
ordnete rolle i forvaltningen avNorges minenilressurser,
og for å følge opp næringen på en bedre, og mer systematisk
måte. Dette er også nødvendig for atetaten kan veilede
næringen, kommuner og andre akt0reri mineralsaker;

'Evalueringen er fulgt opp gjennom økte bevilgiiinger
i statsbudsjettetfor 2012 og for 2013. En økt satsing på ,

,effektiv saksbehandling, veiledning ogkomrnunikasjonvil
.legge et grunnlag for nyetableringer, og økt mineral-
produksjon i etablerte bedrifter. '
, 'Nærings- og handelsdepartementetmeiierdet er
nødvendig å øke bemanningen ì Direktoratet for mineral~
forvaltning, og at etaten arbeider aktivt med å styke
kompetansen på relevante fagområder~

TILTAK

Økt bemanning i Direktratet forinineral-
forvaltning ,
Direktoratetfor tiìneralforvaltning skal styrkes. Formålet
er atetatèii skal kunne gjennomfre sine oppgaver på en
effektivog god måte; StYrkingen vil skje gradvis.

Kompetanseplan
Direktoratet formineralorvaltniiig skal utarbeide
enkompetamieplii som gjør etaten godt rustet tilåutfre
sine oppgaver; Planen skal omfatte hvordan etaten best
kan utnyte sin samlede kompetanse, herunder innenfor
naturmiljøogforurensiiing, jus ogsamtnnsøkoriomi.

Forsterket sainârbeid melloìnDirektratet
forinineraIorvaltningog Norgesgeologìske '
,undersøkelse
birektoratet for mineráIforvaltnilJgog Norges. geologiske
undersøkelse sam¡irbeiderpå flere områder. Direktoratet
har behov for styrket kompetase på sentrale fagområder.
Samarbeidet skal styrkes og ntvdesfor å gibredere
kompetansetilgang ogøkteffektivitet igjennomÍøringen
av oppgaver.

økt brUkerorienterig , ' ,
birektoratetfor mineraIforvaltning skal iverksette tiltak
Som gir økt brukerorientering og bedre kommunikasjon
og tilgjengelighet overfor inineralnæringen, kommunene
og andre brukere. Formålet eråredusere næringens

administrative byrder, og bedretig¡igen på relevant
kunnskap Og informasjon ometablèringog drift av'
mineralvirksomhet i Norge.,

Satsing pã digitale løsninger
Direktoratet for inineralforvaltning skal øke satsingen
pådigitalè løsninger for å gi mer effektiv saksbehandling
og bedre veiledning og kommunikasjon med mineral~

næringenog,andre brukere.

4.7.6 SKATTER OG AVGiFTER

Mineralvirksomhetgenererer pengestrømmer ti staten
gjennom det alminnelige skatte~og avgifregelverketpå
samme måte somanneri næringsvirksomhet.I tillèggk¡i

" kommunene fastsette eiendomsskatt, Ut over dette
fastsettes det i mineralloven særlige avgifter ved
undersøkelse og utvnning av mineralressurser.

De som har undersøkelsesrett eller utvnningsrett ti
statens mineraler, betaler en årsavgift til staten roråha
rettghetene. Ltilleggskal den som utvnner statens
mineraler; bètae. grunneieren en årsavgift på 0,5 pst. av
omsetningsverdien. Ved utvnning av statens mineraler på
Finnmatkseiendommens grunn, skal det i tilegg betales
en forhøyet grunneieråvgift på 0,25 pst.

Minerål1oven'girN æringsc og handelsdepartementet
hjemmel til å f,as, tsetteforskriftombeta, Ii,ng aven årlig
avgift til staten ved utvnning avstatensriiirieraler.Pet
i dag. er det ikke fastsatt noen slik avgift,
Uiidersøkelse og utvnning avgrunrieiers mineraler

genererer per i dag ikke sa;rskilte avgifsinntekter ti.
staten, men ti grunneieren soroer eier av ressursenè.
St0rrelsenpå vederlag fast~ettes i avtale mellom grunn-
eieren og undersøkeren eller utvnnereii.
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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 til leting, undersøkelse og mulig
fremtidig utvnning av mineralforekomster på havbunnen.

Kartlegging i regi av Skagerrak-prosjeklel og llere
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 MARANO-programmet viser at det
er slike mineralressurser i Barentshavet og utenfor
Lofoten og Vesterålen. Skjellsand er en annen mineral-

ressurs i kystsonen. Utvinning 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 ti havs kan få økende betydning.
Dagens regelverk om undersøkelser og utvnning av
mineralressurser på norsk kontinentalsokkel er ufllstendig,
og ikke tilpasset 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 IOMRÅDERMED
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 140000 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 ti og med Sør-Trøndelag foregår reindrift på
i overkant av 80 pst. av landarealet.

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 samfnnet 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 vesentlge forhold ved
virksomheten, lokal kapasitets bygging og ivaretakelse
av hensynet til miljø, helse og sikkerhet.

Utvkling av mineralvirksomhet krever en konstruktiv
faktabasert dialog og gjensidig vilje til å foreta tilpasninger,
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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og krav om særskilt tillatelsefnråigangsett undersøkelser.

Ved vurdering av slik søkniid og søknaderom utvnnings.
rett, prøveuttk og driftskonsesjon skal det legges vesent-
lig vekt på hemiynet til samisk kultur, reindri; nærings-

utøelse og samfnnsliv. I Finnmark skal det dessuten

,betaes en forhøyet grurineieravgift ved utvnning av
statens mineraler på Finnmarkseienclommensgrunn,

Regjeringen er i gang med åtølgeopp utredningen fra
Samerettsutvalget 2 i NOV 2007:13 Den nye sameretten,
Utvalget har fremsatt forslag Om endringer i mineral-
lovgivningeÍi og ien rekke andre sektorlover. Itillegghar

utvalget blantannetioreslått en ny saksbehandlings- og
konsultàsjonslov.Justis~ ög beredskapsdepartementetog
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har et
hovedarisvarfor oppfølgingenav forslagene fraSameretts-
utvalget 2, men oppfølgingenskjer i samarbeid med
berørtedepartemeriter;Nærings- og handelsdepaitementet
vil ha et hovedånsvarfor oppfølgingen av forslaget ti

endringer i mineralloven.
I den grad det i oppfølgingen aV strategi for mineral-

næringenblir aktuelt med andre tiltak som vil kunne'

berøre samiske interesser direkte, vil det bli gjennomfrt
konsultasjoner med Sametinget og andre samiske '
interesser i tråd med Prosedyrer for konsultasjoner
mellom statlge myndigheter og Sametinget.

Reindri og andre samiske interesser påvirkes av en

rekke planer og tilak, Dett omfatter utbygging av

vindmøller, hytefelt, vannkraftbygging, infastruktur
som veiutbygging og kraftett samt mineralutvnning.

Det medfrer kapasitetsmessige og kompetasemessige
ütfordringerfor samiske aktrer å kunne delta aktivt i
planprosesserknytet til slike tilta. Regjeringen vil legge
tirette for at samiskeåktørerkan medvirke aktivt i '

planprosessene; For å kunnegjennorore en aktiv
medvirkning i blant annet planprosessene;. er det
nødvendig med kapasitets-og kömpetånseoppbygging£or
samiske aktører.

Regjéringen har i' sin nordområdestrategi påpekt
behovet for å utvkle etiske retningslinjer for økonomisk
virksomhet i nord, jf. "Nyebyggesteiner i nord, Neste
trinn i regjeringens nordoinrådestrategh)punkt7.3.Det
fremgår der at regjeringen vil igangsette etårbeid med
utviklingav etiske retningslinjer for ivaretakelse av,
urfolks interesser ved økonomisk virksomhet i. nord-.
områdene. Utvklingsarbeidet skalskje i regi avÁrran -'
lulesamisk senter; Samisk høgskole og Universitetet i

Tromsø i samarbeid med energimiljøet ved Universitetet

i Nordland. Industren og nærÎIigs- ogbransje- ,
organisasjonene skal involveres i arbeidet med å utvikle
de etiske retningsliiijene. Árraneri 2012 tildelt midler
over tilskuddsordningen Earents 2020 tilå igangsette
'et forprosjekt, som skal utvikle et forslag ti et flerårig

hovedprosjekt, " , ,
Regjeringen mener at etiske retningslinjer er viktige for

å skape økt bevissthet hos bransjen om nødvendigheten
av å opptre ryddig og ansvarlig overfor lokalsamnnet og
andre berørte interesser. Samtidig børbransjensørge for
å utvikle de etiske retningslinjene i takt med endringer
i samfunnet ng utvklingen på feltet som sådan. '

Minerallovenharniglerfor å sikre samiske interesser,
Lovenfåstsetter atforValtning ogbrukav mineral.
ressurser skalskje på enmåtesomivaretahensýnettil
naturgrunnlaget for samiskktiltur, næringsliv og sám-

funnsIiv.Loven skal anvendes i samsvarmedfolkeretlens
regler om urfolk og minoriteter; Disse reglene gjelder
genereltfor hele landet; Og har betydning i alle områder
med samiske iriteresser.

Hensynet ti samiske interesser i saker som gjelder
mineál1virksonihet, ivaretas også i annetregelverk.
Sametinget kanfrémme innsigelse mot forslag tilkommu-
neplanens arealdelog reguleringsplaner i spørsmål som
er av vesentlg betydning for samisk kultur og næriiÌgsútø-
velse.Deter kornutiensom plarmyndighet som avgjør

om et område skal regulerestil råstoffutvnnirig,og også
på dette stadiet ivaretas hensynet ti samiske interesser.

L mineralloven er det fastsatt særskilte . regler for
Finnmarkforåstyke ivaretaelsen a~ saIisk kultur og'
na3nngsutøeise. Reglene omfatter særlige vårslingsplikter

Ivaretaelse av saiiske ,interesser ved mineral-

virksomhet utenfor Finnmark'
Som et ledd i oppfølgingen av Samerettsutvalget 2 vil
regjeringen vurdere. om det i mineralloven skalinnfres
særskilte reglet for å ivareta samiske interesser ved,

mineralvirksomhet utenforFinnmark. . Nærirtgs~ Og
handelsdepartementet vil tajnitativ ti konsultasjoner
om saken med Sametinget og Norske Reindrisamers
Landsforbund våren 20i3,ogvillegge til rettefor en mest
mulig effektiv prosess. Arbeidet vil skje i samråd med
Fornyings~, ,administrasjons~ ogkirkedepårtementet.
I arbeidet vil man blant annetse på de erfaringer Som er

gjort ved forvaltningen' av regleriei mineralloven soiIl
gjeiderfor mineralvrksomhet ¡Finnmark. Regjeringen
har ikketatt stilling ti om det skalforetaseventuelle
endringer i mineralloven. ' ,, ,
Styket kunnskapsgruniag knytt tilmÏíieral-
virksonieti områder med ,såtske interesser
Når det vurderes' oppstart av undersøkelser,' etablering ,

og dri av mineralvirksomhet, er det Viktigát aÌle ihtéres-
serteparter har tigångtilet godtfâktagrunnlag og
'kompetan¡3estatus knytet til slik virksomhet. 'Det gir et
fellesgrúnnl~g for å vurdere muligheter og utfordringer

knyttet tilvirksomhetén. '



N ærings- og handelsdepartementet vil gi Direktoratet for
minera1forvaltning i samarbeid med Sesam (Senter for
samiske studier ved UiT) 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 ti 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 ti
blant annet verdiskaping, sysselsettng, naturmiljø og
urfolksinteresser.

Kapasitets- og kompetansebygging for
samiske aktører
N ærings- og handelsdepartementet vil drøfte med
stiftelsen Protect Sapmi muligheten for å gi støtte ien
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 tidelt
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
retningslinjerfor flernasjonale selskaper og "UN Guiding
Principles on Business and Human Rights)).
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