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Oslo, 16.04.2021 
 
 
 
Til: Olje- og energidepartementet 
 
Kopi: Nærings- og fiskeridepartementet 
  
Høringssvar: forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk 
kontinentalsokkel 
 

Det vises til brev fra Olje- og energidepartementet, datert 12. januar 2021 med referanse 20/2504. 
Nedenfor følger innspill fra Norsk Bergindustri. Vi er en bransjeforening for bedrifter som leter etter, 
utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har 
særlig tilknytning til bergindustrien. 

Innledningsvis vil vi bemerke at tilgang på viktige metaller er avgjørende for mye av norsk industri, 
ikke minst til batteriproduksjon, for fornybar energi-produksjon fra vind og sol. Metaller vil også være 
en viktig innsatsfaktor i en rekke andre produkter og verdikjeder fremover. Mange av disse områdene 
vil være avgjørende for å lykkes med omstillingen i henhold til Paris-målene. I tillegg til disse, til dels 
nye områdene, vil også befolkningsvekst, økonomisk vekst og velstandsvekst utenfor OECD-landene 
bidra til økt etterspørsel globalt. Deler av behovet for flere metaller kan bli ivaretatt gjennom utvinning 
fra eksisterende eller nye landbaserte gruver, men også utvinning av havbunnsmineraler bør inngå for 
å dekke økt etterspørsel. Dette vil være en ønsket utvikling, og Norsk Bergindustri er positiv til at 
ressurser og problemstillinger og konsekvenser belyses. Her er det mye å bygge på gjennom etablert 
metodikk med nettopp konsekvensutredninger og forvaltningsplaner til grunn for søknader og 
tildelinger. 

Norsk Bergindustri har merket seg at første steg i prosessen med denne konsekvensutredning er å 
utarbeide et forslag til program for konsekvensutredningen og at dette programmet vil bli gjenstand for 
offentlig høring i fjerde kvartal 2022, før endelig fastsettelse. Vi vil derfor komme tilbake til KVU og 
innhold på det angitte tidspunkt. 
 
Vi har videre merket seg at konsekvensutredningsprosessen vil bli gjennomført i tre faser; programfase, 
utredningsfase og rapporteringsfase, etterfulgt av en beslutningsfase hvor konsekvensutredningen utgjør 
en viktig del. 
  
Vi slutter oss til at konsekvensutredningen gjennomføres på bakgrunn av det fastsatte programmet og at 
konsekvensutredningen også vil være gjenstand for offentlig høring. Videre legger vi til grunn at 

 

http://www.norskbergindustri.no/
mailto:epost@norskbergindustri.no


           2  

konsekvensutredningen vil utgjøre en sentral del av beslutningsgrunnlaget for åpning for undersøkelse 
etter og utvinning av havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel. 
   
Norske mineralselskaper og rådgivende fagmiljøer har utviklet betydelig kunnskap knyttet til 
miljøpåvirkning fra mineralpartikler i vannmasser og deponering på havbunnen i forbindelse med 
utredning av nye godkjente sjødeponier. Vi oppfordrer til at utredningsarbeidet for havbunnsmineraler 
inkluderer og bygger videre på denne. 
 
Det kan være aktuelt at konsekvensutredningen vurderer virksomhetens evne til å oppfylle gitte 
bærekraftsmål. Disse kan muligens også evalueres i forhold til landbasert mineralutvinning 
 
Videre vil vi fremheve følgende: 

• Det er svært viktig at konsekvensutredningen belyser en helhetlig mineralressursforvaltning 
som ser marine mineraler i sammenheng med landbaserte. Dette vil vise at det er positive 
effekter av å supplere landbasert mineralproduksjon fra havbasert. 

• Få på plass en nærmere presisering av undersøkelsestillatelse og utvinningstillatelse i hht 
Havbunnsmineralloven (2019) – i forhold til undersøkelsesrett og utvinningsrett i hht 
Mineralloven (2010). Her er rom for misforståelser om man kommer fra landbasert 
mineralindustri. 

• Bruk av faguttrykk fra landbasert mineralutvinning må være konsekvent for å unngå 
misforståelser (f.eks. gråberg/avgang/ressurser/reserver/malm) 

 
 

Norsk Bergindustri viser forøvrig også til høringssvar fra Norsk Industri og Nordic Ocean Resources 
AS. 
 
 
 
Med vennlig hilsen,   

  
Anita Helene Hall, Generalsekretær 

 


