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Bakgrunn/prosess: Diskusjoner om 
sjødeponi 2013  

• Initiativ/node: NFRs satsing på innovasjon gjennom samhandling 
(VRI): VRI Finnmark 

• Juni (Tromsø) diskusjonsmøte: VRI Finnmark, Norges Fiskarlag, 
Nussir, Det Norske Veritas, Norut, 

• August (Alta): Dialogmøte: VRI Finnmark, Fiskarlaget Nord , Nussir, 
Det Norske Veritas, Mattilsynet, NIFES, Fiskeridirektoratet, Norut, 
Høgskolen i Harstad, Sibelco, Hustadmarmor (video) 

• Oktober (Trondheim): Diskusjonsmøte basert på Veritas-notat om 
akseptkriterier: Hustadmarmor, Iris, Fiskarlaget Nord, Høgskolen i 
Harstad, Miljødirektoratet, Norske lakseelver, Miljødirektoratet, 
Norges Fiskarlag, Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening, 
Fiskeridirektoratet – Finnmark, Norges Fiskarlag, Fiskeridirektoratet 
– Trøndelag, NGU, DNV, Norut, VRI Finnmark, Nussir 
 
 
 



Alt havner et sted 

• Til tross for håp/visjoner om fornuftig anvendelse av 
100% av restmassene – vi er ikke der i dag, eller neste 
år, eller om fem år….osv.  
 

• Valget står ikke mellom problemfri/akseptabel deponering 
på land, og problematisk/uakseptabelt deponi i sjø. 
 

• Alle realistiske valg står mellom «pakker» – hvor alle 
«pakkene» har både byrder og goder – men spørsmålet 
er (som alltid):  
– hvilke og hvor store byrder/goder, og hvordan er de fordelt? 

 



Hva er akseptkriterier? 

“What is needed is a set of acceptance criteria to be 
used when waste handling, and particularly tailing 
management, is to  be decided. Acceptance criteria 
represent a specific and defined  list  of  conditions  
that  must  be  met  before  a  project  will  be  
accepted.” 
Jens Skei (2013): “The dilemma of waste 
management in the mining industry – criteria for sea 
disposal”, Mineralproduksjon 3 (2013). 



Utgangscase: Hustadmarmor 

• Kalkproduksjon, med sjødeponi siden 1980-tallet. 
• Dette var fram til 2003 regulert gjennom en utslippstillatelse basert 

på tonn/time, og en hadde allerede god kjennskap til hvilke effekter 
avgangen hadde på det livet i fjorden.  

• Fra 2004: Avgrenset deponiområde kan fylles inntil 30 m  dybde 
• «Utenfor deponiområdet skal deponeringen ikke medføre 

nevneverdig miljøpåvirkning, herunder endring av turbiditeten i 
vannmassene, økt nedslamming av sjøbunnen og endring av 
organismesamfunnene. Deponeringen skal heller ikke bidra til å 
forringe mulighetene for å drive yrkesfiske eller friluftsliv utenfor 
deponiområdet» (SFT) 
 
 

 



Utgangscase: Hustadmarmor 

• «Bedriften skal som en del av sin internkontroll etablere 
akseptkriterier som et redskap for å sikre at de fastsatte kravene i 
denne tillatelsen overholdes. I tilknytning til akseptkriteriene skal det 
etableres et måle- og overvåkingsprogram, og det skal også 
etableres en plan for avbøtende tiltak som skal iverksettes dersom 
akseptkriteriene overskrides.» 

• «Det skal gjennomføres resipientundersøkelser minimum hvert 3. år i 
for å få en samlet oversikt over miljøtilstanden og for å dokumentere 
eventuelle endringer over tid. Undersøkelsene skal omfatte 
prøvetakinger og målinger både innenfor og utenfor deponiområdet.» 

 (SFT 2003)  
 



Akseptkriterier – en variant av «adaptive 
management» 
 
• Hva er det som gir effekt ? 
• Definere hva som er en akseptabel (eller uakseptabel) påvirkning.  
• Identifisere kriterier for å overvåke akseptabel påvirkning  
• Definere tiltak/handlinger hvis akseptkriteriene er overskredet  
• Overvåke 
• Evaluere  
• Tilpasse kriterier og overvåking til ny kunnskap 

 



Hva gir effekt ? 
 

• hva består avgangen av? 
• hvordan vil avgangen spre seg ? 
• hvilke kvaliteter og ressurser i resipienten kan påvirkes? 

 
• De kjemiske og fysiske egenskapene må være kjent, og 

belyst i konsekvensutredningen.  
 



Definere hva som er en akseptabel (eller 
uakseptabel) påvirkning 

• Vi har sett at dialogpartnerne i denne prosessen (2013) stort sett var 
mineralbedrifter, næringsorganisasjoner, forvaltningsmyndigheter, 
FoU-miljøer – alle med et stort fokus på fagkunnskap. 
 

• Men aksept forholder seg også til verdier. Det som står i fokus er 
verdsetting av landskap/miljø uten gruvedrift målt mot verdsetting av 
landskap/miljø med gruvedrift. 
 

• Kunnskap er viktig også når det gjelder avveining av verdier 
 



«Social license to operate» 

• Stadig mer sentralt fokus i den samfunnsvitenskapelige litteraturen 
om gruvedrift de siste 10-15 år: 

• Hvordan utvikle og vedlikeholde en «social license to operate» 
(SLO), en varig aksept i lokalsamfunn/region for mineralvirksomhet ?  
(Prno & Slocombe (2013) Exploring the origins of «social license to 
operate» in the mining sector», Resources Policy) 

 
• SLO bygges over tid, og bedriften må kontinuerlig gjøre seg fortjent 

til den.  Kjerneord: tillit  
(Moffat & Zhang 2014 «The paths to social license to operate: An 
integrative model explaining community acceptance of mining», Resources 
Policy 39:61-70.) 



Lokale interesser i case Hustadmarmor 

I tilknytning til  overvåkingen av akseptkriteriene ble 
det etablert en ressursgruppe, med representanter 
fra ulike brukerinteresser, som natur, fiske og 
rekreasjon, men også fra kommunen, fagpersonell 
og bedriften selv. 
 



Ressursgruppe for akseptkriterier – en arena 
for å bygge «social license»? 

• I et social license-persepektiv kan en 
ressursgruppe knyttet til diskusjon/utvikling av 
akseptkriterier og miljøovervåking være en av 
flere arenaer hvor bedrift og lokalsamfunn (og 
fagekspertise) møtes for dialog og gjensidig 
læring.  
 



«Social licensing» og adaptive management 

• «Adaptive approaches are generally seen as 
more desirable than conventional modes of 
resource management as they are more flexible 
and accomodating of the complexity, change and 
uncertainty inherent in social-ecological 
systems» 
 
Prno (2014) «An analysis of factors leading to the establishment of a social 
license to operate in the mining industry», Resources Policy 38:577-590. 



• Takk for oppmerksomheten 
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