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SØKNAD OM TILSKUDD TIL UNDERSØKELSE OG UTVIKLING
AV MILJØVENNLIG GRUVEPROSJEKT I LEBESBY KOMMUNE
METAMORPHIC AS

Rådmannens innstilling:
::: &&& Sett inn innstillingen under &&&
1. Lebesby formannskap innvilger Metamorphic AS inntil kr. 150.000 til videre
undersøkelser og utvikling av miljøvennlig gruveprosjekt i Lebesby kommune.
2. Beløpet er mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler til næringsrettede
tiltak. Lebesby formannskap oppfordrer Metamorphic AS å søke bistand fra Orinor
slik at aktivitetene kan finansieres med flere eksterne kilder enn kommunen.
3. Begrunnelsen for å innvilge tilskuddet er at det er viktig å undersøke forekomstene av
bergarter som kan bidra til CO2-fangst. Kommunen har stor interesse av å få økt
kunnskap om det finnes lokale ressurser som kan bidra til det grønne skiftet.
4. Det er i forbindelse med forprosjekt-fasen, som består av workshop med involverte
parter og videre utredning og prøvetaking av lokale forekomster, at kommunen kan
bidra. Når det eventuelt blir en utvinningsfase må andre kapitalkilder komme inn.
5. Tilskuddet dekkes over bundet konsesjonsavgiftsfond. Tilskuddet utgjør om lag 10%
av kostnadene og 50 % kan utbetales ved oppstart og resterende når det foreligger
regnskap. Tilskuddet må benyttes innen 31.12.2022. Som betingelse for tilskuddet
forutsetter kommunen å få tilgang til resultatene av undersøkelsene, uansett utfall og
videre planer.
6. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes
innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.
::: &&& Sett inn innstillingen over &&&

Saksutredning:
... &&& Sett inn saksutredningen under &&&
Vedlegg:
Søknad med vedlegg
Faktaopplysning:
Metamorphic AS ble stiftet i 2019 og er 100 % eid av Sakalima George Sikaneta. Selskapet
har som formål å drive mineralundersøkelser og utvikling av disse. Sikaneta er ingeniør innen
geologi og har bakgrunn fra olje og gass, gruvedrift, miljøfag- og ander akademiske områder.
Andre deltagere som er nevnt i søknaden er:
-

Norges Arktiske Universitet i Tromsø
Arctic Drilling AS i Kautokeino
IFE Institutt for energiteknikk (Kjeller)
Cambridge Carbon Capture (UK)

Metamorphic AS søkte Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) om tillatelse til å gjøre
prøveboringer i området Vadasbakti i Lebesby kommune. Tidligere undersøkelser har vært
basert på prøver i overfalten. Hensikten med prøveboringene er å fremskaffe oppdaterte og
bedre data om ultramafiske bergarter, og Metamorphic planlegger å bore 4-5 borehull på til
sammen 700-1000 meter i området. I søknaden om prøveboring skrev de blant annet:
«Hensikten med arbeidene er å framskaffe oppdaterte og bedre data om de ultramafiske
bergartene, serpentinitt, ved Vadasbakti. De er tidligere blitt undersøkt av NGU i perioden 19881991 etter funn av brucitt, magnesiumhydroksid, gjort av Edmund Johansen, Kunes, i 1988.
Eksisterende data indikerer at denne forekomsten har særlig potensiale som anvendelse i
forbindelse med CO2-lagring i tillegg til å være en ressurs for nikkel, kobolt og magnesium, i en
prosess som innebærer en totalutnyttelse av bergarten. Metamorphic AS sin visjon er utvikling og
integrering av innovativ teknologi for karbonfangst og -lagring med mineralproduksjon og prosessering av serpentinitt, på en slik måte at hele bergarten utnyttes og leverer råmaterialer for
miljøvennlig energiproduksjon.
Tidligere undersøkelser har vært basert på prøver tatt i overflaten. Det er nødvendig å gjøre
undersøkelser for å fastslå serpentinittens størrelse, utstrekning mot dypet, og sammensetning.
Dette må gjøres ved geologisk og geofysisk kartlegging, og med kjerneboring for å få friske prøver
samt å teste dypgående. Dette vil danne grunnlaget for å vurdere om det er hensiktsmessig å gå
videre med mer detaljerte undersøkelser.»

I kartutsnittet over ser vi hvor fjellet Vadasbakti ligger, i nærheten av Store Måsevann og
Offervann vannkraftverk.
I kartutsnittet under er de fem punktene hvor Metamorphic søkte om tillatelse til prøveboring
tegnet inn med røde punkt.

Saken kom på høring og kommunen har uttalt seg positivt til prøveboringene med noen
forutsetninger. Sametinget svarte i sitt høringsinnspill at Vadasbakti er et samisk hellig fjell,
og det regnes som et automatisk fredet samisk kulturminne. Sametinget skriver videre at de to
østligste prøveboringspunktene vil være i direkte konflikt med kulturminnet. De to øvrige
borepunktene innenfor undersøkelsesområdet 0224/2020 Vadasbakti ville ikke være i direkte
konflikt, men evt. senere og mer omfattende tiltak vil være svært skjemmende og mulig i
direkte konflikt med kulturminnet. Sametinget går derimot ikke imot den ene borelokaliteten
ved demningen og Store Måsevann i 0238/2020 Vadasbakti nord-vest, men viser til at
hensynet til reindriften må ivaretas.
På bakgrunn av dette ønsker Metamorphic AS å trekke sin opprinnelig søknad til DMF om
tillatelse til undersøkelser, og gå i nærmere dialog med de ulike involverte partene i området.
Dette står nærmere beskrevet i søknaden om tilskudd som de nå har sendt til kommunen.
Søknaden som kommunen har mottatt er på engelsk, og er limt inn under her etter
oversettelse i google-translate. Det kan forekomme feil i oversettelsen, og derfor er original
søknad også vedlagt.
Oversettelse fra søknadsskjema – Forretningsidé/mål og innhold med prosjektet:
Bergarter funnet i Lebesby kommune kan ha potensial til å fange betydelige mengder CO2,

produsere store mengder metaller, og skal utvinnes på en måte som gir minimalt avfall. Dette
prosjektet vil etablere tekniske og ikke-tekniske grenser og veiledning som trengs for å
utvikle dette potensialet. Det vil levere forbedret interessentengasjement, forbedret geologisk
kunnskap og forbedret forståelse av hvordan du kan utforske og utvikle et potensial videre
flaggskipsprosjekt i kommunen.
Oversettelse av vedlegg til søknadsskjema:
Bakgrunn
Metamorphic AS satset på å krone mineraler i Vadasbakti-Måsvatnet-området i 2020 etter å
ha analysert de mest lovende utsiktene i Norge til å utvikle seg til en operasjon som kan
produsere store mengder mineraler for karbonbinding samt store metaller for den grønne
økonomien på en måte som ville produsere minimalt gruvedriftsavfall.
Forskning utført av Norsk geologisk undersøkelse (NGU) på slutten av 1980 -tallet hadde vist
at bergarter i nærheten av Vadasbakti inneholder høye nivåer av magnesium, nikkel, kobolt,
krom og platinagruppemetaller. En gjennomgang av regionale geofysiske data som deretter
ble samlet inn av NGU antydet sterkt at bergartene i området er relatert til arkeiske bergarter i
Finland og Russland som er vert for metallforekomster i verdensklasse. Høsten 2020 samlet
Metamorphic prøver fra Vadasbakti -fjellet. Analyser av disse prøvene bekreftet den høye
potensielle geologien i området, og en plan for å bore mål på og i nærheten av Vadasbakti fjellet ble laget.
Metamorphic sendte inn en søknad om boring til Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) i
juni 2021. Dette ble distribuert av DMF til relevante interessenter. Tilbakemeldingene fra
Sameting var at av fem steder som er under vurdering for leteboring, var to ikke på
akseptable steder på grunn av deres nærhet til et sted med samisk kulturarv (Vadasbakti fjellet), to var på steder som kan være akseptable for boring, men ikke eventuelt gruvedrift,
og bare en var på et akseptabelt sted.

Heldigvis strekker svært potensiell geologi seg i området utover Vadasbakti -fjellet.
Dessverre er kunnskapen om geologien borte fra fjellet enda dårligere og har aldri blitt
kartlagt riktig. Dette ble fremhevet etter et besøk i området ved Universitetet i Tromsø og
Metmorphic i august 2021. Dette avslørte et stort utslag av tidligere ubeskrevne ultramafiske
bergarter med sulfidmineralisering som ligger nord og øst for Vadasbakti -fjellet. Størrelsen,
mangfoldet og eksponeringen av bergarter av vitenskapelig og økonomisk interesse i
Vadasbakti-Måsvatnet-området er betydelig større enn tidligere antatt.
Metamorphic er et verdibasert selskap basert på prinsippene for ansvarlig og bærekraftig
utvikling. Vi respekterer tilbakemeldingene vi har mottatt fra Sameting og har suspendert
planene om å bore i områder som har blitt beskrevet som kritikkverdige. Det er fortsatt en
veldig stor mulighet til å utvikle et flaggskip, miljøvennlig drift i Vadasbakti-Måsvatnetområdet, og vi ønsker å forfølge dette.

Figur 1: Sulfidmineralisering i en prøve samlet nordvest av Vadasbakti
Mål
Målet med dette forslaget er å:

1) fastslå gjennom interessentkonsensus hvilke områder i nærheten av Vadasbakti som er
akseptable for leting og utvikling av mineraler,
2) å kartlegge, analysere og bore de mest potensielle bergartene i områder som er akseptable
å bore, og,
3) for å bestemme hvor effektive bergarter som finnes i det mest potensielle området for
karbonfangst.

Kort beskrivelse av oppgaver og budsjett
Målene for dette prosjektet vil nås ved å implementere tre arbeidspakker (en for hvert mål)
som beskrevet nedenfor.
Arbeidspakke 1: Etablere sosial og miljømessig veiledning (for leting og utvikling)
Denne arbeidspakken vil fokusere på å etablere ikke-teknisk veiledning for leting og
utvikling basert på informasjon som skal hentes fra viktige interessenter. Det vil inneholde en
workshop og oppfølgingsaktiviteter som vil definere områder der boring og leting vil bli sett
på som akseptabelt av Sameting, Lebesby kommune, Reindeer District 13 og andre
interessenter. Den første workshopen skal tilrettelegges av Orinor og forventes å koste
omtrent 75 000 NOK. Et oppfølgingsverksted på slutten av den foreslåtte arbeidsperioden i
mai vil gå gjennom og fornye retningslinjer for fortsatt leting og utvikling. Kostnaden for det
andre verkstedet forventes å være lik.
Arbeidspakke 2: Valider geologisk gjennomførbarhet
Denne arbeidspakken er fokusert på å fastslå at det eksisterer en geologisk ressurs av
interesse innenfor landområdet definert som akseptabelt for leting og utvikling av
arbeidspakke 1. De høye kostnadene forbundet med denne arbeidspakken (1,3 millioner
kroner) skyldes utgifter forbundet med analysere overflateprøver og de svært høye
kostnadene ved boring. Utgifter knyttet til analyse av borekjerne er ikke inkludert.

Arbeidspakke 3: Validerer gjennomførbarhet av karbonfangst
Denne arbeidspakken vil innebære testing av bergarter fra målområder for evnen til å fange
CO2. Dette arbeidet vil bruke prosesser utviklet av Cambridge Carbon Capture så vel som
IFE. Det anslås at prøveforsendelse og prøveanalyse vil koste omtrent 50 000 NOK.
Følgende kostnads- og finansieringsplan er satt opp i søknaden:
Kostnader:
Tittel
1. Etablere sosial og miljømessig
veiledning, gjennomføring av
workshop i to runder
2. Validere geologisk gjennomførbarhet,
undersøkelser og prøveboringer
3. Validere gjennomførbarheten av
karbon, analysere CO2fangstkapasiteten i de nye prøvene
Sum kostnad

2021
75.000

2022
75.000

SUM
150.000

250.000

1.050.000

1.300.000

25.000

25.000

50.000

350.000

1.150.000

1.500.000

2021
300.000
50.000

2022

SUM
300.000
200.000
1.000.000
1.500.000

Finansieringsplan:
Tittel
Tilskudd fra næringsfondet
Eget arbeid
Andre finansieringskilder
Sum finansiering

350.000

150.000
1.000.000
1.150.000

Arctic Drilling fra Kautokeino vil bore 1000 meter med undersøkelses-hull så snart områdene
er besluttet. Verdien av dette er estimert til kr. 1 million
I dialog med Metamorphic får kommunen opplyst at de har rettighetene de trenger fra DMF
for å kartlegge og ta overflateprøver, men de må søke en ny tillatelse for boring. De ønsker å
finne nye plasser i området for å bore, og arbeidet i søknaden handler om dette. Planen er
videre å søke permisjon for å bore i vinter etter workshopen med Sameting mfl, og etter nye
kartlegginger og analysering av overflateprøver. Denne planen mener Metamophic reduserer
risiko for alle. Tid mellom søknad og tillatelse kan bli cirka 1 til 2 måneder.
Når de har boret, skal prøver analyseres. Noe analysering gjøres av UiT, og Cambridge med
rabatt/gratis, men noen andre analyser har kostnader som er ikke inkludert i budsjettet.
De kan få analysert prøvene for CO2-fangstkapasitet og få en grov ide om metallinnhold fra
eksperimentelle og akademiske/universitetsmålinger innenfor kostnadsrammen i søknaden.
Det som ikke er inkludert er å få "industristandard" analyse av metallinnholdet i kjernene. For
det må de betale et eksternt industrilaboratorium for mange målinger som er underlagt
strenge standarder.

Metamorphic informerer videre at de vil starte en kapitalinnsamlingskampanje i høst, og
penger fra dette vil bli brukt til å analysere prøvene i industrilaboratorium. I tillegg til private
investorer har de som mål å gjøre en folkefinansieringskampanje for tidlig utforskning og
utvikling. Metamorphic er også i dialog med Orinor, som skal bistå i prosessen med å
arrangere workshop og se på muligheten for å finansiere aktivitetene.
Kommunen har videre fått tilsendt støtte-erklæringer fra UiT, Institutt for geovitenskap ved
forskningsgruppen Solid Earth Science som støtter dette arbeidet og skriver at det har stor
interesse for dem både med hensyn til forskning og utdanning. Cambidge Carbon Capture
Ltd støtter også Metamorphic i dette og har i 2020 gjort analyser av prøver de fikk tilsendt og
som hadde et «uvanlig høyt innhold av brucitt som er relevant for dem». De skriver videre at
de er orientert om Metamorphics planer om å innhente nye prøver, og har de vil bidra med
analyser av egnetheten til nyinnsamlede prøver for karbonfangst ved hjelp av deres teknologi.
De verdsetter dette arbeidet til 10.000 pund.
Vurdering:
Rådmann finner denne saken veldig interessant, og mener kommunen bør støtte prosjektet i
utredningsfasen. Det er allerede på 80-tallet oppdaget spennende mineraler av
lokalbefolkningen som ble sendt inn til analyser. Dersom forekomster i våre områder kan
bidra til oppsamling av CO2 og dermed til det grønne skiftet, anbefaler rådmann at
kommunen bidrar i utviklingsfasen av prosjektet.
Det er positivt at Metamorphic ønsker å avholde workshop ved å invitere parter som har
interesse i området for å komme til enighet om videre undersøkelsesarbeider. Kommunen bør
støtte dette initiativet, da eventuelt senere faser krever så mye kapital at det ikke er aktuelt for
kommunen å bidra.
I kommunens dialog med Orinor kommer det frem at de ser på mulighetene for å søke
finansiering til aktivitetene i denne fasen fra andre instanser også. Derfor mener rådmann at
kommunen ikke i utgangspunktet behøver å innvilge hele beløpet som er omsøkt, men at
kommunen kan bidra med en andel av finansieringen i samarbeid med andre.
... &&& Sett inn saksutredningen over &&&
Harald Larssen
Rådmann
Toril Svendsen
næringskonsulent
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

