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Steinressurser – hvordan forvalte dem best 
mulig?  





Mineraler for det grønne skiftet –  
 ny teknologi krever nye råstoffer  



Requirements of selected metals in different power generation technologies relative to the metal demand of the 
current mix (Kleijn et al. 2011) 





  

Utviklingen i bergindustrien i Norge (kilde DMF/NGU) Mineralene tas 
ut over hele 
landet 

Nøkkeltall 2016  
10,2 mrd. omsetning i 2016 
(43% eksporteres) 
947 foretak 
4745 ansatte 
 



Norge har ressursene 
• Malm: 1000 mrd. kr.  
• Industrimineraler: 350 mrd. kr. 
• Byggeråstoffer: 1050 mrd. kr. 
• Naturstein: 180 mrd. kr.  
• Mineraler på havbunnen: 1000 mrd. kr.  
• Anslått videreforedlingsverdi: 8000 mrd. kr. (NHO) 

 



Fraser Institute- Policy 
Perception Index 
- Hvordan rangeres 
mineralpolitikken 

Fraser 2016 

0

5

10

15

20

25

30

2013 2014 2015 2016 2017

Norden i Fraser  

Sverige Finland Norge

Norge på 19. plass i årets undersøkelse.  
Sverige og Finland jevnt over i verdenstoppen og systematisk 
langt foran Norge  



Norsk Bergindustri 10 år – hva har vi oppnådd 

• Minerallov 
• Mineralstrategi 
• Mineraler 

satsingsområde  
• Norsk Bergindustri 

etablert som talerør 
og viktig møteplass 
for alle som tar ut 
mineralske råstoffer 
i Norge  

 



Status – noen problemstillinger  
• Mineralloven: krav om konsesjon, 

betydelig kø 
• Mineralloven: krav om økonomisk 

sikkerhetsstillelse, i ferd med å bli 
implementert, vi diskuterer praksis med 
DMF 

• §3 mineralloven: unntak fra 
konsesjonsplikt for stein som skal 
brukes til «andre formål» 

• PBL: Arealplaner, kommunen er 
ansvarlig myndighet  

• For å levere til mange sentrale formål: 
krav om CE-merking av pukk, mange 
har fremdeles ikke dette på plass, hva 
skjer med resertifisering?  

• Forurensingsregelverket: 
Forurensningsforskriftens § 30 (pukk og 
grus), eller utslippstillatelse etter 
forurensningsloven (bl.a. naturstein og 
industrimineraler)  

 



Framtidige utfordringer 
 

• Forutsigbarhet 
• Samfunnsaksept 
• Bærekraft 
• Internasjonal 

konkurransekraft 
 



Jeløya-plattformen og regjeringen 
Solberg II om mineraler 



Noen av bransjens politiske ønsker for framtiden 

• Styrket forutsigbarhet i møte med myndighetene, herunder færre omkampsmuligheter og 
tydelige tidsfrister  
 

• Seks års ventetid på behandling av søknader om driftskonsesjoner hos Direktoratet for 
mineralforvaltning er uholdbart. Vi forventer at direktoratet i samarbeid med sin eier, 
Nærings- og fiskeridepartementet finner løsninger på situasjonen 
 

• Styrket innsats for å fremme seriøse aktører i pukk- og grusnæringen 
 

• Avklaringer knyttet til mineralutvinning i samiske områder (Sametinget forholder seg ennå 
ikke til mineralloven) 
 

• Styrkede incentivordninger for økt mineralleteaktivitet 
 

• Langsiktig lokal og regional masseforvaltning må bli en obligatorisk del av  
arealplanleggingen 
 
 



Mineraler er et knapphetsgode som bør 
forvaltes deretter 
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