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Innhold 
• DMFs samfunnsansvar 
• Hva er DMFs miljøansvar? 
• Opprydding gamle gruver – nye løsninger. 

Helhetlig tiltaksplan på  Løkken 
• Fremtidens mineralindustri 
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Vårt samfunnsoppdrag 

 
” DMF skal arbeide for at Norges 
mineralressurser forvaltes og utnyttes til beste 
for samfunnet. Dette innebærer at DMF skal 
legge grunnlag for økt verdiskaping, basert på 
en samfunnsmessig forsvarlig utvinning og 
bearbeiding av mineraler, hvor hensynet til 
både næringsvirksomhet og miljø ivaretas ” 
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Nye tanker gir nye satsinger 

• Opprydding fra nedlagte gruver 
• Tiltaksgjennomføring 
• Viktig bidrag til bedring av bransjens omdømme 



Ny tanker gir nye løsninger 
  

Helhetlig tiltaksplan 
Løkken 
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Fokusområder for tiltak 

•Begrensning av ny forurensning 
•Capping av bergvelter og deponerte masser 

 

•Oppsamling av diffuse utslipp 
 

•Renseløsninger  
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Capping med nye materialer 
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Oppsamling på nye måter 
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Ny teknologi og nye renseløsninger 

Kjemisk og 
naturbasert rensing: 
1. Kalkdosering 
2. Sedimentasjons-

basseng 
6. Reaktiv kanal 
8. Etterpolerings-

basseng 
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TILTAK KOSTNADSESTIMAT FRAMDRIFTSESTIMAT 

  
Investering 
 (mill NOK) 

Drift 
(MNOK/

år) 
Prosjektering Utførelse 

Capping, 
velteområdet 

 16,6  - 2013-2014 2014-2015 

Dobbel bekkebunn, 
Raubekken 

1,0   0,1 2013-2014 2014-2015 

Reaktivt damanlegg, 
Slamdammen  

3,7 3,7 2013-2015 2014-2016 

Reaktivt damanlegg, 
Fagerlivatnet 

 12,6  0,6 2013-2015 2015-2016 

Sum 33,9  4,4     



Økt kapasitet gir nye muligheter 

• Bemanningsøkning DMF 
• Rammeavtale  nye rådgivere 
• Ny kompetanse 

 
 
 

 



Nye regler gir ny fremtid 

Forvaltning av mineralloven 
 
Miljø ved leting og utvinning 
 

• Konsesjon (drifts- og avslutningsplan) 
• Kompetansekrav (Bergteknisk ansvarlig) 
• Økonomisk sikkerhet 

• Forlate vs.  avslutte 

 



Nye løsninger på gamle synder 

Handling! 
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