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Oslo, 04.10.2016 

 

Til: Klima- og miljødepartementet 

       

Innspill til stortingsmelding om sirkulær økonomi og avfallspolitikken 
 

Norsk Bergindustri takker for at vi fikk delta på innspillsmøtet om sirkulær økonomi og for muligheten 

til å bidra med synspunkter på innholdet i Stortingsmeldingen om dette temaet. Problemstillingen 

ligger vårt hjerte nært.  

 

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som leter etter, utvinner og foredler mineralske 

ressurser i Norge, samt bedrifter som på annet vis er tilknyttet bergindustrien. Vi har omtrent 150 

medlemmer over hele landet. Våre bedrifter forvalter råstoffer som står sentralt i en sirkulær økonomi.  

 

Norsk Bergindustri har i 2016 vedtatt en tekst om bærekraft i bergindustrien hvor vi bl.a. oppfordrer 

våre medlemmer til å legge til rette for høyest mulig grad av gjenvinning/utnyttelse av urban malm og 

minimering av restmineraler. Å minimere avfallsmengder og håndtere restmineraler er en viktig sak 

for våre bedrifter og noe vi jobber mye med i Norsk Bergindustri. Det brukes mye ressurser på å 

utvikle biprodukter, og bedriftene tar substitusjonsprinsippet på største alvor, slik at det også jobbes 

løpende med å bytte ut miljøskadelige stoffer med mindre skadelige stoffer. 
 

I forbindelse med arbeidet med grønn konkurransekraft er Norsk Bergindustri også i gang med å lage 

et veikart frem mot lavutslippssamfunnet i 2050. 

Veikartet kommer til å sette høye mål for bransjen hvor økt utvinning og industrialisering er 

nødvendig for å imøtese behovene til de fornybare energiteknologiene som verden trenger. Som vi 

kommuniserte under innspillsmøtet; jo høyere grad av fornybarhet i energiteknologi type, jo høyere 

forbruk av mineralske råstoffer. 

 

Utvinning av mineraler og metaller medfører overskuddsmasser som ikke kan benyttes på annen måte. 

Bransjen gjør hva de kan for å redusere mengden og samtidig utvikle bruksområder for restmassene av 

hensyn til både til miljø og lønnsomhet. Imidlertid må betydelige mengder fremdeles deponeres. Slike 

masser består av gråberg (grovknust sidebergart) og finmalt avgang. Gruveavgang vil i stor grad være 

nedmalt stein. Norge har grunnet spesiell topografi over lang tid praktisert deponi i sjø.   
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For at undervannsdeponi kan tas i bruk må bedriften gjennomføre svært omfattende 

konsekvensutredninger der man presenterer analyser av de miljømessige effektene. Bunnforhold, 

strømninger, plante- og dyreliv og en rekke andre faktorer må vurderes. Slike vurderinger må være 

kunnskapsbaserte og i tråd med beste praksis.  Kun prosjekter der som vurderes som akseptable i 

henhold til regelverk fastsatt av Miljødirektoratet vil kunne realiseres. Norsk Bergindustri mener dette 

bør videreføres også for fremtidige sjødeponier.  

 

 

Med vennlig hilsen,  

 
Elisabeth Gammelsæter 

Generalsekretær Norsk Bergindustri  


