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Høring - Forslag til konsekvensutredningsprogram for 
mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel 

 

Klima- og miljødepartementet (KLD) viser til brev fra Olje- og energidepartementet av 12 

januar 2021 med høring av forslag til program for konsekvensutredning av område for 

undersøkelse og utvinning av havbunnsmineraler. Vi viser til høringsuttalelsene fra 

Miljødirektoratet og Riksantikvaren, som departementet slutter seg til.   

 

Målsetningen med konsekvensutredningsprosessen er å få frem et forsvarlig 

beslutningsgrunnlag for en eventuell beslutning om åpning av områder for 

mineralvirksomhet. På grunn av det lave kunnskapsnivået om både ressurser og miljøforhold 

i utredningsområdet, er det nødvendig å hente inn store mengder kunnskap for å sikre et 

forsvarlig beslutningsgrunnlag. Tidsplanen foreslått i programmet for konsekvensutredning 

muliggjør ikke en slik kunnskapsinnhenting for hele utredningsområdet. KLD mener derfor at 

føre var-prinsippet krever en trinnvis tilnærming både for konsekvensutredningen og for 

åpningsprosessen.  

 
Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) trådte i kraft i 

2019. Formålet med loven er å legge til rette for undersøkelse og utvinning av 

mineralforekomster på kontinentalsokkelen i samsvar med samfunnsmessige målsettinger. 

Ut over havbunnsmineralloven, er det per i dag ikke etablert nærmere forvaltningsmodeller 

og regelverk som skal sikre en miljøforsvarlig ressursforvaltning i forbindelse med 

havbunnsmineraler. Tett samarbeid mellom ressursmyndighetene og miljømyndighetene i 

dette arbeidet er en forutsetning for å sikre dette. KLD forventer at det legges opp til konkret 

prosess for involvering av miljømyndighetene, spesielt Miljødirektoratet, i det videre arbeidet.  
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Side 2 
 

Havpanelet fremholder i sin rapport fra desember 2020, at det enda ikke er klart om 

havmineralutvinning er i konflikt med FNs bærekraftsmål. Panelet viser til at mer kunnskap 

om miljøpåvirkningen og mulighetene for å minske disse, er nødvendig før man kan 

påbegynne kommersiell mineralutvinning på havbunnen. Norge har mulighet til å gå foran 

med et godt eksempel på hvordan strenge krav til ivaretakelse av natur og miljø kan være et 

premiss for undersøkelse og utvinning av havbunnsmineraler.  

 

Etter havrettskonvensjonen er Norge forpliktet til å implementere regelverk som ikke kan 

være mindre effektive enn internasjonale standarder og anbefalte fremgangsmåter og 

prosedyrer, jf. HRK art. 208. FNs havbunnsmyndighet (ISA) har i sin tilnærming til utvikling 

av regelverk for undersøkelse og utvinning av havbunnsmineraler i "the Area" (området 

utenfor nasjonal jurisdiksjon) arbeidet for at det skal settes opp nettverk av verneområder 

hvor gruvedrift ikke er tillatt (APEI = Areas of Particular Environmental Interest). I denne 

forbindelse viser vi til det pågående arbeidet under forvaltningsplanene med gjennomgang 

av SVO'ene, jf. Meld. St. 35 (2016 – 2017) hvor det fremgår at regjeringen vil utrede om 

områder med muddervulkaner, geotermiske oppkommer og metanhydrater oppfyller 

kriteriene for særlig verdifulle og sårbare områder. Vi viser videre til Meld. St. 20 (2019 – 

2020) hvor det bl.a. fremgår at regjeringen vil vurdere behovet for vern eller beskyttelse av 

særegne og sjeldne naturverdier i dyphavet, og til Meld. St 29 (2020 – 2021) om at 

regjeringen vil foreta en gjennomgang av om, og eventuelt hvordan dagens lovgivning for 

vern og bevaring utenfor 12 nautiske mil kan forbedres. KLD legger til grunn at videre 

planlegging av fremtidig mineralvirksomhet samkjøres med oppfølgingen av disse punktene. 

 

Vi viser videre til at det i program for KU er foreslått å utelukkende vurdere konsekvenser av 

utvinning. KLD mener også undersøkelsesaktivitet må være en del av 

konsekvensutredningen.   

 

I forslaget til program for KU foreslås det også at konsekvenser for marinarkeologiske 

kulturminner ikke skal være en del av utredningen. KLD mener dette må inkluderes i 

konsekvensutredningen for å få et fullstendig beslutningsgrunnlag, slik praksis også er i 

petroleumssaker.  

 

KLD ber om at OED kommer tilbake med en redegjørelse for hvordan merknadene fra 

miljømyndighetene vil bli fulgt opp i det endelige programmet for konsekvensutredningen. Vi 

ser for øvrig frem til videre samarbeid for å sikre at konsekvensutredningen fremskaffer et 

forsvarlig beslutningsgrunnlag for en eventuell åpningsbeslutning.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Anja Elisenberg (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

Sofie Fogstad Vold 

rådgiver 
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