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Hvor mange 
diamanter 

har et land?

Oslo, da?

Hvem passer 
på 

diamantene i 
skogen?



Hvor skal vi få byggeråstoff fra i 
framtida?

• Forbruk og uttak i dag

• Forvaltningsutfordringer

• Løsninger

• En god nyhet til slutt 



Vi eksporterer 
stadig mer 

byggeråstoff…

Eksportverdi på over 1 milliard 
kroner i 2011



…men bruker også mer selv…
Årlig forbruk pr. innbygger i Norge  ~  11.5 tonn1.5 tonnn 9

2.5

•9,5 millioner 
tonn avfall 
produseres og 
transporteres 
årlig i Norge.

•56 mill tonn 
byggeråstoff 
produseres og 
transporteres 
årlig i Norge 
(utenom 
eksport og 
gjenvinning).Kilde: www.ssb.no/avfall



… særlig rundt byene… 
7.2 mill tonn grus og pukk brukes årlig i Akershus og Oslo

PukkSand-grus



…og det transporteres langt.



Et perfekt pukkverk…

• … har god bergartskvalitet
• … har langsiktige reserver
• … har god skjerming for innsyn, støv og støy

• … er ikke i konflikt med naturmangfold,  
kulturminner eller annen arealbruk

• … er ikke i konflikt med naboer

• …ligger midt i byen…



Not In My BackYard!





Planredskapene i Plan-og
bygningsloven

Nivå Retningslinjer -
programmer

Midlertidig 
båndlegging

Bindende 
arealplaner

Lokalt

• Kommunal planstrategi 
• Kommuneplanens 

samfunnsdel og tematisk 
kommunedelplan

(inngår i 
bindende 
planer)

• Kommune-
planens arealdel

• Område- og 
detaljregulering

Regionalt
• Regional planstrategi
• Regionale planer 

• Regionale 
planbestem-
melser

Nasjonalt

• Nasjonal politikk –
forventningsdokument til 
kommunal og regional 
planlegging

• Statlige planretningslinjer

Statlig 
planbestem-

melse
• Statlig arealplan



”Regjeringen forventer at planleggingen synliggjør 
mineralressurser av nasjonal og regional betydning slik 

at disse kan ivaretas på en måte som ikke er til hinder for 
framtidig verdiskapning”.

Statlige føringer (veileder T-1497)

Hvordan defineres ” mineralressurser av nasjonal og 
regional betydning”?



  Forslag: Kriterier for forekomster av nasjonal interesse 
  Forekomster som oppfyller ett eller flere av kriteriene under: 

1. Mineralforekomster som har et bekreftet eller sannsynlig, betydelig framtidig 
verdiskapingspotensial

  forekomster med sannsynlig in situ-verdi på mer enn 1000 mill kr.
forekomster av byggeråstoffer med potensial for eksport av mer enn 100.000 tonn pr. år.
 område med stort potensial for funn (klare og begrunnede indikasjoner for å finne forekomster som vil 
kvalifisere til punkt 1)

2. 
p )

          Mineralforekomster som har unike kvaliteter som gjør dem særlig egnet til foredlende industri 

  industrimineraler og spesialmetaller av særlig høy kvalitet. 

3.           Store mineralforekomster som har unike kvaliteter som byggeråstoff 
  pukk- og grusforekomster med unike fysiske og mekaniske egenskaper etter nærmere definerte standarder.

natursteinsforekomster med unike egenskaper som gjør dem attraktive i det internasjonale markedet.
kalksteinsforekomster med unike egenskaper til bruk i spesialsement.

4. Forekomster av strategisk viktige eller "kritiske" råstoffer

  forekomster av mineraler på EUs liste over kritiske råstoffer som utnyttes eller har potensial for framtidig 
utnyttelse.
forekomster av metaller og industrimineraler som har dokumentert eller sannsynlig framtidig betydning som 
råstoff til andre viktige samfunnsområder.

5. 
g

Mineralforekomster som er svært viktige for Norges nasjonale infrastruktur

  naturstein-, grus- og pukkforekomster som er særlig viktig for forsyninger til større befolkningssentra i Norge
forekomster som er særlig viktig i miljøsammenheng, inklusiv kalking av vassdrag, behandling av avgang og 
binding av CO2.



  Forslag: Kriterier for forekomster av regional interesse 
1. Mineralforekomster som har et bekreftet eller sannsynlig framtidig 

verdiskapingspotensial med in situ-verdi mellom 100 og 1000 mill kr.

2. Forekomster med manglende alternativer i nærheten, miljøperspektiv etc.

3. Mineralforekomster som er særdeles viktig for regional infrastruktur, 
herunder:

  industrimineral-, naturstein-, grus- og pukkforekomster som er særlig viktig for 
forsyninger innen en region.
forekomster som er viktig i miljøsammenheng, inklusiv kalking av vassdrag, behandling 
av avgang, m.v.

  Forslag: Kriterier for forekomster av lokal interesse 

1. Mineralforekomster som er viktig for lokal infrastruktur, herunder:

  muresteins-, grus- og pukkforekomster som er viktig for forsyninger innen en kommune 
eller et annet geografisk avgrenset område.



Nasjonalt og regionalt 
viktige grus- og 

pukkforekomster

109 Nasjonalt 
viktige

87 Regionalt 
viktige

Forekomstene 
vurderes årlig

Tilsvarende 
vurdering 
gjøres nå for 
andre typer 
mineral-
ressurser







Formål:

Å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig 
forvaltning og bruk av mineralressursene. 

Direktoratet for mineralforvaltning har 
innsigelseskompetanse til regionalt eller nasjonalt 

viktige mineralressurser i forhold til regulerings- og 
kommuneplaner.

NGU skal klassifisere forekomstene etter viktighet og 
Direktoratet for mineralforvaltning foretar 

forvaltningsskjønnet.

Ny minerallov fra 2010



Oppsummert: Begrensede 
reserver krever god planlegging

• Ressursene må vare lenger og 
dekke et økende behov, 
samtidig som tilgangen på areal 
blir vanskeligere.

• Nasjonale verktøy som mineral-
databaser, verdi- og viktighets-
vurderinger og mineralstatistikk 
viser behov og muligheter.

• Lokale og regionale 
myndigheter må ta dette 
temaet på alvor.



Til slutt:

En ny tjeneste på www.ngu.no

Blir lansert i under Geomatikkdagene på 
Lillestrøm 12-14 mars.

En liten sniktitt: 

Geologien i min kommune



Eksempel: Rana
Landskap- Ressurser- Sikkerhet











Takk for oppmerksomheten!


