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Uttalelse til forslag til konsekvensutredningsprogram for 
mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 12. januar 2021. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven) og Bergverksordningen for Svalbard. 
 
Om saken 
I forbindelse med at det åpnes for mulig mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel 
er det besluttet å igangsette en åpningsprosess i henhold til havbunnsmineralloven. I 
forbindelse med åpningsprosessen skal det gjennomføres en konsekvensutredning, 
som i første omgang innebærer å utarbeide forslag til program for 
konsekvensutredningen. Konskvensutredningsprogrammet omfatter følgende 
hovedtema: 

 Undersøkelser; status, utviklingstrender og muligheter  

 Utvinning; status, utviklingstrender og muligheter  

 Beskrivelse av naturforhold og miljø og kunnskapsgrunnlag  

 Miljøvirkninger av utvinning og mulige avbøtende tiltak  

 Virkninger for andre næringer og mulige avbøtende tiltak  

 Samfunnsmessige virkninger  
 
Uttalelse til planen 
Mineralloven gjelder på norsk territorium med unntak av Svalbard. Loven gjelder ikke 
utenfor den private eiendomsrettens grenser i sjø. Loven gjelder likevel for aktiviteter 
som har til formål å utvinne mineralske forekomster fra innslagspunkt på land, men 
hvor den mineralske forekomsten strekker seg ut under havbunnen. Etter 
Bergverksordningen for Svalbard tildeles utmål i områdene innenfor territorialgrensen 
rundt Svalbard. Tidligere tildelte utmål på olje er ikke lenger gyldig. Det framgår ikke av 
kart i programforslaget om utredningsområdet ligger innenfor områder hvor det kan 
tildeles rettigheter etter regelverket som DMF forvalter. 
 
For øvrig kan ikke DMF se at programforslaget er i berøring med DMFs 
forvaltningsområder.  
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For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Randi Skirstad Grini Lars Libach 
direktør rådgiver 
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