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Innledning 

 

Nordic Mining ASA ble stiftet i 2006 med en visjon om å være et nytt initiativ i norsk og 

nordisk mineral industri. Selskapet har som visjon og være et fremtidsrettet mineralselskap 

med integrerte operasjoner inne utforskning, utvinning og produksjon av høyverdige 

mineraler og metaller.  

Nordic Minings strategi er i hovedsak etablert på bakgrunn av EUs langsiktige mineralstrategi 

som fokuserer på øket egenproduksjon, transparent handle fra utviklingsland og øket 

resirkulering av mineraler og metaller. Betydelig Siden etableringen har NM blitt oppfattet 

som et nytt og fremtidsrettet initiativ i bransjen. 

 

I 2008 etablerte NM dialog med Nærings- og fiskeridepartementet med tanke på kartlegging 

av mulige mineralforekomster på havbunnen i norsk økonomisk sone. Dette har i ettertid 

resultert i flere forskningsprogrammer og betydelig interesse fra kunnskapsinstitusjoner, 

ressursselskaper og myndigheter/politikere. Resultatene så langt indikerer at det kan være 

store mineralressurser i norsk sone som vil kunne representere et betydelig fremtidig 

potensiale for utvinning og produksjon. 

 

Formålet med lovgivningen 

 

Det ble tidlig signalisert fra norske myndigheter at eksisterende lovverk ikke er anvendelig til 

å håndtere lete- og utvinningsvirksomhet etter havbunnsmineraler. Det er derfor svært 

positivt at departementene i fellesskap har utarbeidet et høringsforslag til nytt lovverk. 

 

Vi deler UDs syn om at formålet med lovgivningen må være å skape ny aktivitet innen 

utforskning, utvinning og produksjon av havbunnsmineraler. Vi mener at lovgivningen i tillegg 

bør ha til formål og muliggjøre internasjonal aktivitet fra norske selskaper, være seg 

ressursselskaper, teknologiselskaper eller rådgivere. 

Olje- og Energidepartementet 
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Lov modell og incentiver for letevirksomhet og utvinning 

 

Det er åpenbart at det økonomiske potensialet i utvinning av petroleum er unikt og langt 

større enn hva som vil kunne være representert ved utvinning av mineraler. Denne betydelige 

forskjellen mener vi derfor må ligge til grunn når man etablerer lov modell både innen 

undersøkelsesaktivitet og utvinning. 

 

Modell for valg av område som skal åpnes 

 

Med hensyn til valg av modell for hvilke områder som skal åpnes for undersøkelser tror vi 

begge de beskrevne prinsipper kan fungere. Siden modellen med at staten åpner visse 

områder er godt innarbeidet tror vi denne kan være hensiktsmessig. Vi støtter at åpningen 

skal være felles gjeldende både for undersøkelser og utvinning. 

 

Tillatelse til undersøkelser, eksklusivitet etc. 

 

Det synes åpenbart at det må etableres tydelige incentiver for å generere leteaktivitet fra 

private aktører. Vi mener at hovedprinsippet fra land om eksklusivitet til 

undersøkelsesområdet må videreføres til havbunnsmineraler. I tillegg kan det være flere 

betydelige fordeler om regelverket som velges har lignende prinsipper som den internasjonale 

havbunnsmyndigheten benytter i Området. Dette kan også gjøre det enklere og mer attraktivt 

for internasjonale aktører og starte aktiviteter i norsk farvann. 

 

Vi anbefaler derfor en modell basert på eksklusiv leterett, og tidsavgrenset eksklusivitet på 

data-informasjon. Videre mener vi at 5 års varighet for undersøkelsesrett er alt for kort tid. 

Alt taler for at en undersøkelsesrett bør ha lengere levetid en tilsvarende på land, da 

undersøkelser på havbunnen krever langt mer omfattende planlegging, gjennomføringstid og 

kapital. Vi anbefaler derfor at dette økes til 10 år. Selskaper som har interessante funn kan 

selvfølgelig søke om utvinningstillatelse før. 

 

Vi støtter departementets forslag om at utvinningstillatelsen skal være eksklusiv. Det er også 

grunner til at området det gis tillatelser til, både undersøkelser og utvinning, tilpasses 

«norske» forhold og derfor mindre enn hva som ligger til grunn internasjonalt. 

 

  

Generelt 

 

Det er igjen grunn til å presisere at dette er et nytt virksomhetsområdet. Incentiver for 

aktivitet er i stor grad også et spørsmål om beskatning som foreløpig ikke er beskrevet i 

lovforslaget. Med bakgrunnen i suksessen som er oppnådd i petroleumssektoren kan det være 

hensiktsmessig å se på lignende prinsipper. 

 

I tillegg kan det være relevant at staten og/eller forvaltningsorganet gjennomfører tidlig fase 

undersøkelser med tilhørende data som publiseres for å skape ytterligere interesse. 
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