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This document has been used by Nordic Mining during an oral 
presentation. Therefore, this document is incomplete without the oral 
explanations, comments and supporting instruments that were submitted 
during the referred presentation. To the extent permitted by law, no 
representation or warranty is given, express or implied, as to the 
accuracy of the information contained in this document. 
 
Some of the statements made in this document contain forward-looking 
statements. To the extent permitted by law, no representation or 
warranty is given, and nothing in this document or any other information 
made available during the oral presentation should be relied upon as a 
promise or representation as to the future condition of Nordic Mining’s 
business. 
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Platinum, Palladium 

Titanium - natural rutile 

High Purity Quartz 

Lithium 

Minerals for a sustainable future 
 

Seabed minerals exploration 

Developing high-value assets in the Nordic Region 
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Platinum, Palladium 

Titanium - natural rutile 

High Purity Quartz 

Lithium 

Mineraler for en bærekraftig fremtid 

Seabed minerals exploration 

Electric cars Li 

Lighter aircrafts  Ti Clean air 

Pt 

Pd 

Renewable energy Si 
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Mineraler og metaller blir en viktigere del av vår hverdag 
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VERDEN TRENGER  

GRØNNE MINERALER 



Engebø  

En av verdens største rutilforekomster 
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The highest rutile grade and lowest impurity content 

High grade ore with low impurities brings processing benefits and premium pricing  
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Rutile grade for current feedstock producers and planned projects 
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Source: Company websites, “Production of titanium dioxide” (2007) by Fahli and Martin-Matarranza 
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Kortreiste mineraler til europeiske kunder 

 Regional, stabil leveranse gir kundefordeler  

 

 Stor transportfordel sammenlignet med 
eksisterende leverandører 

 

 Enkel logistikk – «Plant to plant delivery» 

 

 Flere Europeiske fabrikker kan ta hele 
produksjonen fra Engebø 
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Rutil – Et attraktivt mineral med unike egenskaper 

• Har unike refleksjonsegenskaper  

• Danner basis for miljøvennlig pigment  

• Gir ingen skadeeffekter for menneskekroppen  

• Beskytter mot UV-stråling  

• Benyttes til å lage titan metall som er lett, sterkt og bestandig  



12 

Godkjent reguleringsplan og 
 utslippstillatelse for Engebøprosjektet 

17 April 
2015 
 



Marked/løfteavtaler  

Basic engineering 
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Ressursklassifisering 

Prosjektutvikling – tentativ tidsplan 

2016 2018 2017 2015 

Eng. & kost 
analyser 

Tillatelser 

Pre-feasibility 
Study (PFS) 

Projekt 
finansiering 

Investeringsbeslutning 

Prosesstester & optimalisering 

Vann & kraft forsyning 

Pilotproduksjon 

Def. feasibility 
study (DFS) 
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Hva kreves for å starte gruvevirksomhet 
 i dagens Norge ? 
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Trenger vi ny gruvevirksomhet i Norge ? 
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Utvikling av nye forekomster i Norden  
- et viktig bidrag til Europa  

EU Share of Global Output 

Source: Euromine 
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Ønsker vi egentlig ny gruvevirksomhet 
 i dagens Norge ? 
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Planprosessen for Engebøprosjektet 
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Planprosessen for Engebøprosjektet – spesielle begivenheter 

• 2. gangs høring av reguleringsplanen m/konsekvensutredning 
 

• Behandlingsinstans for søknad om utslippstillatelse 
 

• Miljødirektoratets vurdering av tiltaket i 2012 
 

• Klima- og Miljødepartementet 2013, krav om tilleggsutredninger 
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Planprosessen for Engebøprosjektet – noen refleksjoner 

Norge har et bra system for godkjennelse av ny mineralvirksomhet 
 

Krevende å skille mellom regelverk og politikk 
 

Har politikerene integritet i forhold til egen forvaltning og lovgivning? 
 

 
Vårt perspektiv som industrinasjon og medspiller i verden og EU 

 

Kamp mellom kunnskap og demokrati versus følelser, idealisme og aktivisme 

  
 
Konfliktsaker blir brukt for å oppnå makt gjennom politisk oppslutning 

 
 
Større åpenhet og styrket kunnskapsformidling vil overvinne frykt og skepsis 
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Hva kreves for å starte gruvevirksomhet 
 i dagens Norge ? 

Det kreves mye og bør kreves mye! 

Forutsigbarheten om hva som kreves og når må forbedres vesentlig 

Det er behov for en bredere forankring av at vi faktisk ønsker ny gruve- og 
mineralvirksomhet i Norge  

Norge har store muligheter som mineralnasjon! 
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Safety – Environment - Innovation 

www.nordicmining.com 

Takk for oppmerksomheten! 


