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Bergindustriens miljøpåvirkning
• Deponi
• Avfall
• Biologisk mangfold
• Friluftsliv
• Vannkvalitet
• Kulturminner 
• Kjemikalier
• Klima, støy og støv



Deponi – vår viktigste miljøutfordring
1. Redusere avfall

• Avhenger av teknologi
• At det fins et marked for restproduktene
• Avstand til markedet
• Store mengder

2. Landdeponi
• Titania det eneste i drift i Norge
• Har sine konsekvenser

– Støving
– Avrenning
– Sikring et poeng
– Volum gir ruvende størrelser

• Sikkerhet

3. Tilbakefylling
• Spesiell tillatelse kreves

4. Sjødeponi
• Naturen i Norge gjør sjødeponi til et alternativ.
• Livet kommer tilbake etter avslutning



Uhensiktsmessig med prinsipiell vurdering for eller mot sjødeponi

• Bærekraft i det enkelte tilfellet må være målet 

• Landdeponi er slett ikke ukomplisert, bl.a. med hensyn til 
avrenning og sikring

• Vi kan ikke si nei til bergindustri 
– Vi klarer oss ikke uten og kommer neppe noen gang til å gjøre det

– Et gjennomsnittsmenneske  bruker 800-1000 tonn mineraler i løpet 
av livet 

• Norge har et ansvar overfor verden til å bidra med våre 
ressurser

– Vi kan ikke «outsource» all aktivitet som har negative effekter til den 
tredje verden, og så sitte og nyte godt av sluttproduktene

– EU’s analyse av mineralindustrien i Europa var utgangspunktet for 
den norske mineralstrategien

– 20% av forbruket – 3% av produksjonen

• Vellykkede erfaringer fra Norge kan på sikt også legge 
grunn for ny praksis  andre steder

• Merk at mange land tillater deponi i innsjøer i tillegg til de 
få om tillater i fjorder



Avfall

Noen muligheter
• Begrense avfallsmengden
• Redusere forbruket
• Gjenvinning

– Byggeråstoffer: knust betong og asfalt utgjør en vesentlig andel av byggeavfallet
– Utfordring: norsk geografi og befolkningstetthet

• Stimulere til økt utnyttelse av restprodukter
– Finstoff
– Tørrmur skifer

• Stimulere til bruk av rett kvalitet til rett formål
• Stimulere til at gode ressurser reserveres til framtidig bruk og ikke bygges ned 



Biologisk mangfold
• Arter

– Jordsmonn fjernes
– Livsvilkår for dyr/planter endres/fjernes
– Må vurderes før igangsettelse

• Landskap
– Til dels store inngrep
– Gamle synder: sår består

• Ingen føler ansvar for å rydde opp

– Dagens bransje vurderes etter disse
– Nye tiltak: vurderes før igangsettelse
– Noen tiltak vil kreve store inngrep, valg mellom uttak eller å la forekomsten 

ligge



Vannkvalitet
• Konflikt grunnvann/grus

– Vurderes ved tillatelse

• Utslipp finstoff/slam, inerte stoffer
– Kun etter tillatelse, når konsekvenser er vurdert

• Forurensning, ikke inerte stoffer
– Forurensningsloven legger rammer

• Miljødirektoratet vurderer enkeltsøknader
• Det gis konsesjon for utslipp
• Rapporteres etter plan
• Nasjonale normgrenser for enkeltstoffer

• Utslipp av olje/diesel etc: 
– bedriftenes ansvar å begrense/hindre

• Mineralindustrien er selv en stor forbruker av vann



Kulturminner
• Vanlig konflikt

• Avveies under arealplanleggingsprosessen

• Tiltakshaver må i dag betale for utredning
– Bukken og havresekken..?

• KAN gi uheldige utslag som å ikke rapportere funn
– For dyrt til lønnsomhet
– Kan blokkere drift hvis kulturminnene regnes som viktige nok
– Kulturminnesektoren har sterkere tradisjon i å hevde nasjonal, regional viktighet osv.

• Samme prinsipper finnes også i eksempelvis landbruk



Friluftsliv
• Mulige konflikter vurderes før oppstart

• Reguleres ved behov. Det finnes saker hvor 
dette har betydd nei

• Eksempel: Amrock i Rogaland, utsyn til brudd 
fra turvei ble hevdet fra MD som utløsende 
argument for nei til utvidelse



Kjemikalier
• Kjemikaliekartotek: Alle bedrifter pålagt å registrere kjemikaliebruk, og håndtere 

i tråd med regelverk

• EUs kjemikalieregelverk, REACH: Registrering, Evaluering, Autorisasjon av 
Chemicals

• Bergindustri med oppredning må registrere sine kjemikalier

• Korrespondanse med KLIF/Mdir om å begrense bruk av kjemikalier
– Substitusjonsprinsippet
– REACH
– Forventinger til bransjen: 

• Dialog  med leverandører

• Plan for miljøvennlig bruk 

– Planer om fagdag for bransjen + møte med kjemikalieleverandører i samarbeid med 
Mdir

– Bransjen ønsker fokus på miljøeffekter 
• Geologien kan svinge

• Fleksibilitet i fht. enkeltkjemikalier så lenge miljøeffekten blir den samme eller redusert 
 



Klima, støy og støv
• Klima

– Redusert avstand mellom massetak vil redusere utslipp av klimagasser grunnet kortere transport
– Naturstein: fraktes fra Norge til Kina for bearbeiding og tilbake grunnet manglende 

konkurransedyktighet prismessig i.f.t. lavkostland
– Lokal klimapåvirkning ved store landskapsendringer, for eksempel ved fjerning av åser/koller

• Støy
– Retningslinjer T 1442
– Forurensningsloven, industriforskriften samt teknisk forskrift setter begrensning 
– Forebygge støyplager, ivareta stille områder
– Gir til en viss grad beskyttelse for støykilder mot innebygging
– Støysonekart
– Ulike desibelkrav ulike deler av døgnet
– Bergindustri definert som industri

• Nedfallsstøv
– Hos naboen
– Rent og ryddig hos bedriften

• Svevestøv
– Kvarts er farlig ved innånding
– Europeisk kvartsavtale

Rystelser

• Vibrasjonsgrenser Norsk standard
• Rystelser kan oppleves som truende, viktig å berolige nabolaget
• Varslingsordninger



Avslutning
• Bergindustrien påvirker omgivelsene, men det settes svært strenge krav til 

industrien om å begrense negativ miljøpåvirkning så mye som mulig. 

• Teknologisk utvikling gjør industrien langt mer miljøvennlig enn tidligere og 
utviklingen fortsetter

• Europeisk samarbeid bidrar til å skjerpe miljøkravene som stilles til industrien over 
hele Europa

• I mineralstrategien som ble presentert tidligere i år, formulerte regjeringen et mål 
om at den norske mineralnæringen skal bli verdens mest miljøvennlige. Vi gjør alt 
vi kan for å nå målet.
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