
 
 

PARTIUNDERSØKELSE - NORGES MEST MINERALVENNLIGE PARTI 
 

Norsk Bergindustri er foreningen for bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller 

foredler mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter som har annen særlig tilknytning til 

bergindustrien. Våre medlemmers rolle er å skaffe samfunnet de nødvendige mineralske 

råvarer. 

 

I denne undersøkelsen definerer vi bergindustri som: Bedrifter som produserer pukk, grus 

etc (byggeråstoff), mineraler (gruver) eller naturstein. 

 

 
Introduksjon 

 
EU har utarbeidet en handlingsplan for kritiske råvarer som ble lansert i fjor høst. Der peker 

Kommisjonen på en lang rekke råvarer som er avgjørende for EUs grønne og digitale 

omstilling og at flere av disse finnes det store forekomster av i Norge. For Europa er disse 

forekomstene svært viktige og for Norge representerer dette en stor mulighet. Vi snakker om 

en kritiske råvare -også for oss- samt verdiskapning og langsiktige arbeidsplasser for landet. 

 

Norsk Bergindustri forventer at Norges politikere følger opp og gjør som EU og utarbeider en 

handlingsplan for å sikre samfunnet høyst nødvendig tilgang til mineraler fremover. 

 

Med denne undersøkelsen ønsker vi å kartlegge hvilket standpunkt det enkelte politiske parti 

har til de krav og forventninger Norsk Bergindustri har fremmet, og hvordan partiene vil 

legge forholdene til rette for bergindustrien dersom de får makten etter det kommende 

stortingsvalget. 

 

 
Spørsmål 
 

1. For bedrifter som er involvert i oppstart av mineralprosjekt er det ofte et langt løp 

og store utfordringer frem til eventuell lønnsom drift. Det krever store 

finansieringsbehov for å gjennomføre kartlegging og undersøkelser og det vil ta 

flere år før man er i drift. Det er krevende for private selskaper å stå i dette, de 

satser mye og tar høy risiko. Derfor har Norsk Bergindustri lagt frem et tydelig 



ønske om at det må etableres en statlig finansieringsmulighet som skal bidra til å 

utløse mer virksomhet i mineralnæringen i Norge. Dette kan være i form av et 

fond eller selskap som går inn med statlige midler i en oppstartfase og som støtter 

bedriftene i denne krevende perioden. Det finske mineralselskapet kan være en 

modell,  https://www.mineralsgroup.fi/  

Støtter ditt parti dette forslaget? (ja/nei/ikke tatt stilling) 

Eventuell kommentar: 

 

2. Norsk Bergindustri etterlyser en skattefusjonsordning i likhet med den som er 

etablert i oljeindustrien, for å stimulere til økt letevirksomhet. Tiltaket er innrettet 

mot den krevende lete- og undersøkelsesfasen der selskap som ikke er i 

skatteposisjon kan velge å få utbetalt fremtidig skattefordel umiddelbart (dvs 

påfølgende år). Vi ser for oss en ordning med refusjon tilsvarende 

selskapsskattesatsen. 

 

Støtter ditt parti dette forslaget? (ja/nei/ikke tatt stilling) 

Eventuell kommentar: 

 

3. Mineralnæringen har utfordringer knyttet til overskuddsmasser, 
råstoffoptimalisering, prosessering, bruk av kjemikalier. Norsk Bergindustri 

etterlyser etablering av et offentlig finansiert forskningsprogram for 

bergindustrien der bransjen og relevante fagmiljø (NTNU, NGU, SINTEF, NIVA 

m.fl) samarbeider om å utvikle teknologi og metoder for framtidens miljøvennlige 

mineralnæring. 

Støtter ditt parti dette forslaget? (ja/nei/ikke tatt stilling) 

Eventuell kommentar: 

 

4. Det er behov for mer kunnskap om Norges mineralressurser for å kunne utvinne 

mer på en lønnsom og bærekraftig måte. For å få fart på den geofysiske 

kartleggingen av Norge, ønsker vi årlige ekstrabevilgninger på 20 mill kr til NGU 

frem til 2030. Det kan bidra til at Norge blir kartlagt.  

Støtter ditt parti dette forslaget? (ja/nei/ikke tatt stilling) 

Eventuell kommentar: 

 

5. Mineralnæringen reguleres primært gjennom mineralloven, forurensingsloven og 

plan- og bygningsloven. Norsk Bergindustri ønsker at tiltakshaver møter 

koordinerte og samordnede myndigheter for å korte ned på saksbehandlingstid. Vi 

foreslår at Direktorat for Mineralforvaltning (DMF) vil kunne få en slik 

samordnende funksjon. 

 
Støtter ditt parti dette forslaget? (ja/nei/ikke tatt stilling) 

Eventuell kommentar: 

 

6. Mineraler har stor betydning for vårt moderne samfunn. Så godt som alle 

moderne produkter og hele det grønne skiftet er avhengig av mineraler og vi tar 

flere og flere mineraler i bruk. EU har utarbeidet en handlingsplan for kritiske 

råvarer. I den norske berggrunnen finnes det forekomster av flere av de 

mineralene som er strategisk viktige for vår verdensdel og som også representerer 

store verdier for Norge. Norsk Bergindustri synes det er avgjørende at også Norge 

har et aktivt forhold til disse utfordringene og mulighetene og krever at det lages 

https://www.mineralsgroup.fi/


en handlingsplan for Norge, på linje med den som er utarbeidet i EU. 

 

Støtter ditt parti et slikt krav? (ja/nei/ikke tatt stilling) 

Eventuell kommentar: 

 

7. Bruk av sjødeponi for deponering av overskuddsmasser fra bergindustrien er et 

tema der miljøinteresser og næringsinteresser ofte er uenige. Enkelte 

miljøorganisasjoner hevder at slike deponier i alle tilfeller vil være skadelige for 

livet i havet. Miljømyndigheter og bergverksindustrien hevder på sin side at 

skadene har dokumentert forbigående effekt og at lokale forhold må være 

avgjørende for om deponi bør legges på land eller i sjø. Bransjen mener prinsippet 

bør være at miljømyndighetenes vurdering fra sak til sak må være avgjørende. 

 

Støtter ditt parti et slikt prinsipp? (ja/nei/ikke tatt stilling) 

 

Eventuell kommentar: 

 

 

8. Norsk Bergindustri ønsker at offentlig anbudsregelverk legger til rette for at norsk 
naturstein benyttes ved oppføring av bygninger, monumenter og utearealer 

 

Støtter ditt parti et slikt ønske? (ja/nei/ikke tatt stilling) 

Eventuell kommentar: 

 

9. For å spare miljøet mener Norsk Bergindustri at kommunene bør pålegges å 

utarbeide masse- og arealplaner for på en slik måte å planlegge at gjenvinning og 

lokale forekomster av sand, pukk og grus i størst mulig utstrekning brukes i 

utbyggingsprosjekter (bygg, vei og bane) 

 

Støtter ditt parti et slikt pålegg? (ja/nei/ikke tatt stilling) 

Eventuell kommentar: 

 

10. Overordnet: Mener ditt parti det bør tilrettelegges for økt utvinning av mineraler, 

naturstein, sand, pukk og grus i Norge? 

 

Støtter ditt parti et slikt krav? Dette blir antakelig overflødig da det står i spm over  

(ja/nei/ikke tatt stilling) 

Eventuell kommentar: 

 

11. Norsk Bergindustri har inngått en avtale med Mining Asociation of Canada om 
innføring av rammeverket Towards Sustainable Mining (TSM).  Dette skal bidra 

til en mer bærekraftig bergindustri, større åpenhet og større involvering av 

lokalsamfunn og interessegrupper. Hvilket inntrykk har dere av bærekraftsarbeid i 

bergindustrien i dag? 

 

Svært positiv 

Positivt 

Verken positivt eller negativt 

Negativt 

Svært negativt 

 



12. Åpent kommentarfelt. Her vil vi gjerne ha deres ærlige tilbakemeldinger til Norsk 

Bergindustri. Hva gjør vi bra, hva kan vi bli bedre på, noe dere savner, eller noe vi 

kan samarbeide med dere om? 


