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KJENNELSE OG DOM  

 

Saken gjelder rettigheten til å undersøke for, ta ut (utvinne) og utnytte mineralet granat på 

deler av den såkalte «Engebøforekomsten» i Sunnfjord kommune. 

 

 

Sakens bakgrunn 

Engebøfjellet ligger på nordsiden av Førdefjorden i Sunnfjord kommune og inneholder en 

betydelig forekomst av bergarten eklogitt. Forekomsten fordeler seg mellom eiendommer 

på vest- og østsiden av fjellet. Tvisten gjelder den delen av forekomsten som befinner seg 

på østsiden, det vil si eiendommene i bygda Vevring.  

 

Bergarten eklogitt inneholder flere mineraler, blant annet rutil og granat. Det er mineraler 

som kan utnyttes kommersielt. Rutil er et mineral som består av titandioksid og som 

brukes til fremstilling av titanmetall og fargepigment. Granat er et industrimineral som er 

svært godt egnet for sandblåsing og vannskjæring. Både Nordic Mining og Arctic Mineral 

Resources hevder å ha rettighet til å utvinne og utnytte granat på de samme eiendommene 

på vestsiden av Engebøfjellet.  

 

DuPont er et stort amerikansk kjemisk industrikonsern. DuPont eide frem til 1999 også 

oljeselskapet Conoco som drev petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Conoco fikk utmål 

(utvinningsrett) til Engebøforekomsten 23. oktober 1997. Utmålene dekker hele 

forekomsten, og strekker seg over både vest- og østsiden av fjellet.  

 

Utmål etter bergverksloven av 1972 er det samme som utvinningstillatelse etter 

mineralloven av 2009.  

 

Nordic Mining ASA (Nordic Mining) ble stiftet i 2006 med det formål å utvikle og drive 

mineralforekomster. Selskapet er notert på Euronext Expand. Nordic Mining kjøpte 

utmålene av Conoco samme år. Selskapet overtok samtidig det arbeidet som var gjort med 

prosjektet, det vil si blant annet analyser og kjerneprøver. Kjøpesummen var 43,2 millioner 

kroner, hvorav 40 millioner kroner forfaller til betaling dersom produksjonen kommer i 

gang. Nordic Rutile AS (Nordic Rutile) er et heleid prosjektselskap som utvikler 

Engebøforekomsten.  

 

Nordic Mining inngikk avtale med grunneiere på østsiden av Engebøfjellet i 2008/2009. 

Disse ble fornyet i 2018. Det finnes ingen tilsvarende avtaler med grunneiere på vestsiden 

av fjellet.  

 

Utmål er i utgangspunktet midlertidige. Nordic Rutile fikk forlenget utmålene i 2007 og 

2017.  
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Nordic Rutile gjennomførte et boreprogram 2016 og 2018. Det ble ferdigstilt en 

Preliminary Feasibility Study i 2017. Definitive Feasibility Study ble publisert januar 

2020, mens en Updated Definitive Feasibility Study ble publisert 11. mai 2021. Studiene er 

blant annet grunnlag for beslutninger knyttet til finansiering av prosjektet.  

 

Prosjektet til Nordic Rutile innebærer både dagbruddsdrift og gruvedrift. Det er ikke 

aktuelt å utvinne mineraler på Vevringeiendommene før om 15 til 20 år.  

 

Den siste og oppdaterte informasjonen om prosjektet til Nordic Rutile er UFDS av 11. mai 

2021. Det fremgår der at de skal ta ut den delen av forekomsten hvor TiO2 utgjør 2 % eller 

mer (cut off). Når det gjelder forholdet mellom rutil og granat, er det lagt til grunn en 

produksjon på 35 tusen tonn rutil og 180 tusen tonn granat per år og en gjennomsnittlig 

prisforventning på 1179 USD/Sales Tonne for rutil og 230 USD/sales Tonne for granat. 

Det innebærer at verdien av rutil og granat er omtrent den samme.   

 

Direktoratet for mineralforvaltning tildelte driftskonsesjon til Nordic Rutile for 

Engebøprosjektet 17. juni 2020. Konsesjonen er påklaget og ligger til behandling i 

Nærings- og fiskeridepartementet.   

 

Arctic Mineral Resources AS (Arctic Mineral Resources) ble etablert i 2018. Formålet er å 

utvinne mineralforekomsten i Engebøfjellet på Vevringsiden som omfatter omtrent 

halvparten av forekomsten. Flere grunneiere på Vevringsiden er aksjeeiere i Arctic Mineral 

Resources. Selskapet har inngått avtaler med grunneierne på vestsiden av fjellet om rett til 

å utvinne grunneiers mineraler på deres eiendommer.  

 

Arctic Mineral Resources ønsket å gjennomføre undersøkelser av grunneiers mineraler på 

de eiendommene hvor de har overtatt rettighetene til disse. Direktoratet for 

Mineralforvaltning varslet pålegg om stans av undersøkelsesaktivitet i brev av 11. 

desember 2020. Pålegget viser til et brev fra Nordic Rutile av 17. november 2020. Varselet 

er ikke fulgt opp og Arctic Mineral Resources gjennomførte kjerneprøveboring høsten 

2021. Det er for tiden et arbeid med å utvikle en foreløpig mulighetsstudie (Preliminary 

Feasibility Study).  

 

Arctic Mineral Resources er i ferd med å utarbeide en preliminary feasibility study. 

Kjerneboring som er nødvendig for å foreta analyser av forekomsten, ble gjennomført 

samtidig med hovedforhandlingen. Det er fremlagt en presentasjon av prosjektet fra mars 

2021. Der fremgår det at det skal være et produksjonsvolum på 110 tusen tonn de første 8 

årene. Det er lagt opp til en pris for granat på 2660 kroner per tonn. Prosjektet til Arctic 

Mineral Resources innebærer ikke noe dagbruddsdrift. Søknad om driftskonsesjon ble 

innsendt 30. juni i år.  

 

Arctic Mineral Resources tok ut stevning for Oslo tingrett 5. mars 2021. Nordic Rutile 

innga tilsvar 13. april 2021. Hovedforhandling ble holdt i Oslo tingrett 16. til 24. august 
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2021. Det ble avhørt til sammen 17 parter og vitner, og for øvrig fremlagt bevis slik det 

fremgår av rettsboken.  

 

Saksøkerens påstandsgrunnlag 

Innledning 

Arctic Mineral Resources har ervervet retten til å utvinne og utnytte grunneierens 

mineraler på eiendommene gnr. 429 bnr. 3, 5, 6, 9, 10 og 11 i Sunnfjord kommune 

(Vevringeiendommene).  

 

Granat, som er den verdimessige hovedkomponenten i Engebøforekomsten, er et mineral 

som tilhører grunneierne, mens rutil er et mineral som tilhører staten. Arctic Mineral 

Resources har inngått avtaler med grunneierne for undersøkelse etter grunneiers mineraler, 

jf. § 11, og for utvinning av grunneiers mineraler, jf. § 28. Nordic Rutile har ingen slike 

avtaler med Vevringgrunneierne. Arctic Mineral Resources har en enerett til å undersøke, 

ta ut og utnytte granat, som er grunneiers mineral.  

 

Malmbegrepet 

Det følger ikke av mineralloven § 7 bokstav b at granat er statens mineral, fordi det i 

Engebøforekomsten inngår i en sammensatt bergart som består av både granat og rutil, som 

er malm av metallet titan. En slik tolkning følger verken av minerallovens ordlyd eller 

andre rettskilder. Malmbegrepet er dynamisk og avhenger av tidspunktet for bedømmelsen. 

Pr. i dag er granat hovedkomponenten, dvs. at det foreligger malm av granat.  

 

Direktoratet for mineralforvaltning har tidligere tolket loven slik at granat er grunneiers 

mineral, og Nordic Rutile har ved å sikre seg avtaler om rettigheter til grunneiers mineraler 

med grunneierne på Engebøsiden vist at de også har lagt samme forståelse til grunn.  

 

Tolkningen Nordic Rutile gjør gjeldende strider med grunnleggende sameierettslige 

prinsipper, lovens system og klare uttalelser i forarbeidene. Ettersom Nordic Rutiles 

tolkning innebærer en overføring av eiendomsretten til grunneiers mineral fra grunneier til 

staten, avhengig av hvordan mineralene opptrer i berget, og uten erstatning, strider Nordic 

Rutiles tolkning også med Grunnloven § 105 og Den europeiske menneskerettskonvensjon, 

protokoll 1 artikkel 1 (EMK P1-1).  

 

Tolkningen av mineralloven § 32 første ledd 

Utmål/ utvinningsrett til statens mineral overfører ikke retten til grunneiers mineral.  

Nordic Rutile kan ikke med hjemmel i mineralloven § 32 første ledd ta ut granat på 

Vevringeiendommene til tross for at de ikke har avtale med grunneierne. Tillatelser etter 

minerallovgivningen endrer eller påvirker ikke de privatrettslige forhold.  

 

Det må gjøres en begrensning i mineralloven § 32 ut fra «verdimessig hovedkomponent» 

og «biprodukt». Mineralloven § 32 gir mening når statens mineral er den verdimessige 

hovedkomponenten og grunneierens mineral er et biprodukt.  
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Hvis man tolker mineralloven § 32 første ledd slik at retten til å ta ut grunneiers mineral 

oppstår gjennom utmål/utvinningsrett, er tidspunktet for bedømmelsen før drift settes i 

gang.  

 

Utvinningsretten og mineralloven § 32 første ledd forutsetter at prosjektet er realistisk. 

Grunneierne kan ikke tape retten til å utvinne sine mineraler basert på et urealistisk 

prosjekt.  

 

Utmålet fra 1997 er ugyldig  

Subsidiært gjør Arctic Mineral Resources gjeldende at utmålet av 1997 er ugyldig.  

 

Vilkåret for utmål forelå ikke fordi vilkåret om at prosjektet skulle være drivverdig ikke 

var oppfylt.  

 

Drivverdighetsbegrepet omfatter også at prosjektet er realistisk i et miljø- og 

samfunnsperspektiv. Prosjektet var helt urealistisk og ville ikke blitt akseptert.  

 

Forekomsten av rutil var ikke økonomisk drivverdig. Verdien av grunneierens mineral 

(granat) skulle ikke vært hensyntatt. Det var det ikke adgang til, all den tid granat var 

forekomstens verdimessige hovedkomponent. Prisforutsetningen for rutil er lagt inn med 3 

% årlig økning uten tilsvarende for granat. Det må korrigeres for inflasjon og prisbanen for 

rutil. Det skulle også vært tatt hensyn til ekstra kostnader for tunnel.  

 

Saksbehandlingen var ikke forsvarlig. Det må ses i lys av at det er et 

ekspropriasjonsvedtak.  

 

Forlengelsen i 2017  

Situasjonen tilsa en forsvarlig saksbehandling, herunder en vurdering av om det forelå en 

drivverdig forekomst av statens mineral og/eller av hva som var den verdimessige 

hovedkomponenten. Direktoratet for mineralforvaltning traff vedtak om en ny forlengelse 

på tre dager, uten reell saksbehandling og begrunnelse, og uten at grunneierne fikk 

anledning til å uttale seg. Fristforlengelsen er derfor ugyldig.  

 

Grunneiers rett til å undersøke egne mineraler  

Rett til undersøkelse etter grunneiers mineraler er hjemlet i mineralloven § 11 og krever 

avtale med grunneierne. Arctic Mineral Resources har slik avtale.  

 

Mineralloven § 14 annet ledd innebærer ikke et forbud for grunneieren til å undersøke sine 

egne mineraler. En annen tolkning ville stå i strid med § 32 annet ledd, som forutsetter at 

det skal gjøres en vurdering av om grunneierens mineraler kan utnyttes selvstendig. Det vil 

ikke være mulig å praktisere denne bestemmelsen hvis grunneieren er forhindret fra å 

undersøke sin egen mineralforekomst.  
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Strid med Grunnloven § 105 og EMK P1-1 

Nordic Rutiles tolkning av mineralloven – prinsipalt § 7 b, subsidiært § 32 første ledd, 

innebærer en overføring av eiendomsrett til grunneiers mineral til Nordic Rutile uten 

erstatning.  

 

Grunneierens rett til grunneierens mineraler er vernet av Grunnloven. Det innebærer at 

man ikke kan frata grunneierne retten til sine mineraler uten ekspropriasjon, jf. Grunnloven 

§ 105. Tilsvarende vern følger av EMK P1-1. En lov må tolkes slik at det ikke fører til 

grunnlovsstrid eller strid med EMK P1-1.  

 

For det tilfellet at retten skulle komme til at mineralloven og/eller utmål/forlengelser riktig 

fortolket overfører grunneiernes eiendomsrett til granat til Nordic Rutile, gjør Arctic 

Mineral Resources gjeldende at det er i strid med Grunnlovens § 105 og EMK P 1-1.  

 

Avvisning  

Kravet til passiv sakstilknytning er oppfylt, jf. tvisteloven § 1-3 (2). Dette er et 

privatrettslig spørsmål rettet mot den private part som hevder å ha konkurrerende 

rettigheter med Arctic Mineral Resources til det samme mineralet på de samme 

eiendommene. Arctic Mineral Resources har rettslig interesse til å få kravet avgjort «i 

forhold til» Nordic Rutile.  

 

Tvisteloven § 1-5 kommer ikke til anvendelse. Denne saken gjelder et grunnleggende 

privatrettslig spørsmål om avklaring av privat eiendomsrett der to parter pretenderer å eie 

det samme. Under Arctic Mineral Resources’ subsidiære påstandsgrunnlag må retten 

eventuelt ta prejudisielt stilling til gyldigheten av utmålet gitt til Conoco i 1997, og/eller de 

senere forlengelsene i 2007 og 2017. Dette har retten full anledning til i en sak mellom to 

private parter, slik dette også uttrykkelig fremgår av tvistelovens forarbeider.  

 

Påstanden punkt 3 skal fremmes. Søksmålsbetingelsene er oppfylt. Arctic Mineral 

Resources har formål om å etablere en underjords gruvevirksomhet i Vevring. Avklaring 

av det privatrettslige spørsmålet om rett til undersøkelse av mineralene er helt nødvendig 

for å sikre at Arctic Mineral Resources kan utnytte sine rettigheter til undersøkelse av 

grunneiers mineraler i fred og uten forsinkelser innenfor eget rettighetsområde.  

 

Nordic Rutile bestrider at Arctic Mineral Resources har undersøkelsesrett. Nordic Rutile 

har også ved å kontakte Direktoratet for mineralforvaltning og be dem om å ilegge Arctic 

Mineral Resources stans i sine undersøkelser, tatt aktive skritt for å hindre Arctic Mineral 

Resources’ lovlige aktiviteter. Arctic Mineral Resources mener på denne bakgrunn at 

kravet er aktuelt, og at de dermed har et «reelt behov» for rettsavklaring av spørsmålet om 

tilgang til fjellet, jf. tvisteloven § 1-3 (2).  

 

Behovet for avklaring gjelder overfor Nordic Rutile («i forhold til saksøkte»), jf. tvl. § 1-3 

(2).  
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Kravet gjelder konkurrerende rettigheter til undersøkelse av mineraler som både Arctic 

Mineral Resources og Nordic Rutile mener å ha. Det må være klart at begge parter har 

langt utover «en viss nærmere tilknytning» til kravet. Arctic Mineral Resources har 

dessuten uansett full anledning til å rette kravet mot den de mener å ha et krav mot.  

 

Saksøkerens påstand 

 

1. Nordic Rutile AS har ikke rett til å ta ut granat, eller andre av grunneierens 

mineraler, på eiendommene gnr. 429 bnr. 3, 5, 6, 9, 10 og 11 i Sunnfjord kommune. 

2. Nordic Rutile AS har ikke rett til å utnytte granat, eller andre av grunneierens 

mineraler, på eiendommene gnr. 429 bnr. 3, 5, 6, 9, 10 og 11 i Sunnfjord kommune. 

3. Arctic Mineral Resources AS har, i forhold til Nordic Rutile AS, rett til å undersøke 

forekomster av granat eller andre grunneiers mineraler på gnr. 29 bnr. 3, 5, 6, 9, 10 

og 11 i Sunnfjord kommune. 

4. Nordic Rutile AS dømmes til å erstatte Arctic Mineral Resources AS 

sakskostnadene for tingretten. 

 

Saksøktes påstandsgrunnlag 

Prinsipalt  

I Engebøforekomsten er rutil og granat sammenvevd. Granaten i Engebøforekomsten 

inngår i "malmer av" titan, jf. § 7 b), og er av denne grunn statens mineral. Malm er en 

bergart som inneholder metallmineral i en så stor mengde at de kan utvinnes med 

økonomisk gevinst. Direktoratet for mineralforvaltning har konkludert med at granaten i 

Engebøforekomsten er statens mineral. Det er ikke krav om at statens mineral skal utgjøre 

en hovedkomponent, det er et spørsmål om å unngå omgåelse. Granat har aldri vært 

hovedproduktet i prosjektet.  

 

Rett til å undersøke statens mineraler krever samtykke fra Direktoratet for 

mineralforvaltning og rettighetshaver, i dette tilfellet Nordic Rutile, i henhold til 

mineralloven § 13 og 14. Slik samtykke er ikke innhentet, og grunneier har følgelig ikke 

anledning til å forestå undersøkelser. Uavhengig av dette forutsetter mineralloven § 12 at 

prøveuttak krever særskilt tillatelse fra Direktoratet for mineralforvaltning. 

Undersøkelsesretten vil også stå tilbake for utvinners rettigheter etter § 32.  

 

Subsidiært 

Vedtakene om utmål/utvinningsrett og forlengelsen av 2017 er gyldige  

Bergmesteren har ved vurdering av søknaden om utmål vurdert hvorvidt rutil i 

Engebøforekomsten var drivverdig, jf. tidligere bergverkslov § 23. Det er intet som tilsier 

at Bergmesterens vurdering i 1997 ikke var basert på et på det daværende tidspunkt korrekt 

grunnlag. Granaten i Engebøforekomsten representerte ingen markedsverdi av betydning. 

Det var ingen saksbehandlingsfeil.  

 



 - 8 - 21-035560TVI-TOSL/04 

Forlengelsesvedtaket i 2017 er fattet med hjemmel i mineralloven § 34. Vurderingstema 

etter disse bestemmelsene er ikke hvorvidt forekomsten er drivverdig, men hvorvidt det 

foreligger planer om utnyttelse av forekomsten, om forekomsten er «en reserve» for driften 

og at forlengelse ikke er til hinder for konkurrerende virksomhet på det aktuelle tidspunkt. 

Departementet og Direktoratet for Mineralforvaltning har korrekt konkludert med at 

vilkårene for at utmålet skal forlenges var oppfylt. Det var ingen saksbehandlingsfeil.   

 

Ingen av vedtakene ble påklaget. Eventuelle feil ved ett av vedtakene medfører ikke 

ugyldighet.  

 

Nordic Rutile har rett til å ta ut og unytte granat i Engebøforekomsten 

Gitt at retten konkluderer med at granaten i Engebøforekomsten er grunneiers mineral, 

anfører Nordic Rutile subsidiært at Nordic Rutile i henhold til mineralloven § 32 første 

ledd andre setning har rett til å ta ut granaten så langt det er nødvendig for å ta ut 

forekomst av rutil. Ettersom rutil og granat i Engebøforekomsten er sammenvevd i sin 

beskaffenhet, vil dermed Nordic Rutile ha rett til å ta ut granaten (og grunneiers mineraler 

for øvrig). 

 

Verken biprodukter eller verdimessig hovedkomponent er et vurderingstema ved 

anvendelsen av mineralloven § 32 første ledd. Eventuelle omgåelser hensyntas ved 

tildelingstidspunktet. Granat var uansett ikke en hovedkomponent i 1997. Granat er heller 

ikke en verdimessig hovedkomponent i dag.  

 

Nordic Rutile vil videre i henhold til mineralloven § 32 annet ledd i utgangspunktet ha rett 

til å nyttiggjøre seg granaten som tas ut som ledd i å ta ut rutil (statens mineraler). 

Nordic Rutile kan nyttiggjøre seg granaten i Engebøforekomsten. 

 

Dersom granaten i Engebøforekomsten åpenbart kan utnyttes selvstendig har Arctic 

Mineral Resources rett til enten å overta mineralforekomstene mot å betale Nordic Rutile 

(som utvinner av forekomst av statens mineraler) vederlag, eller å overlate utnyttelsen til 

Nordic Rutile mot at Nordic Rutile betaler vederlag. 

 

Mineralloven og vedtakene er ikke i strid med Grunnloven § 105 eller EMK P1-1 

Mineralloven § 32 er ikke i strid med Grunnloven § 105. Grunneiers utvinningsrett til 

grunneiers mineraler tapes ikke ved vedtak om utvinningsrett til statens mineral. Uttak 

etter mineralloven § 32 første ledd innebærer heller ingen overføring av eiendomsrådighet 

til granat. Selv om det skulle anses å innebære en overføring av eiendomsrådighet, er det 

uansett ikke grunnlovsstrid.  

 

Mineralloven § 32 er ikke i strid med EMK P1-1. Det foreligger ikke et inngrep. Et 

eventuelt inngrep har uansett hjemmel i lov, forfølger et legitimt formål og er 

forholdsmessig.  
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Arctic Mineral Resources har ikke rett til å undersøke granaten i Engebøforekomsten  

Granaten i Engebøforekomsten er statens mineral. Det er krav om tillatelse fra Direktoratet 

for mineralforvaltning i henhold til mineralloven § 13 og krav om samtykke fra utvinner 

etter mineralloven § 14. Verken tillatelse eller samtykke foreligger.  

 

Avvisning 

Vedtak om utmål/utvinningsrett og forlengelsen av disse er avgjørende for utnyttelsen av 

Engebøforekomsten. Nordic Rutiles rettigheter kan bare angripes ved å hevde at 

utvinningsretten er ugyldig.  

 

Arctic Mineral Resources har iverksatt angrep mot vedtakene med påstand om ugyldighet, 

både ved krav om omgjøring av Bergmesterens utmål i 1997 og de senere 

forlengelsesvedtakene i 2007 og 2017, og ved nærværende søksmål, som i realiteten har 

samme tvistetema. Konsekvensen er at saken må avvises da staten ikke er gjort til part. 

 

Påstanden punkt 3 må uansett avvises. Det foreligger ikke noe stansingsvedtak som hindrer 

Arctic Mineral Resources i å foreta undersøkelser. Det fremsatte kravet mangler aktualitet 

og skal avvises, jf. tvisteloven § 1-3.  

 

Saksøktes påstand 

Prinsipalt: 

1. Saken avvises. 

 

Subsidiært: 

1. Nordic Rutile AS frifinnes. 

 

I begge tilfeller: 

2. Arctic Mineral Resources AS dømmes til å erstatte Nordic Rutile AS sakens 

kostnader. 

 

Rettens vurdering 

1. Avvisningsspørsmålet  

 

1.1. Innledning 

Saksøkte har påstått at saken skal avvises. For saksøkers påstand pkt. 1 og 2 anfører 

saksøkte at det følger av tvisteloven § 1-5, og at det for påstanden pkt. 3 følger av 

tvisteloven § 1-3. Saksøker har anført at bestemmelsene ikke får anvendelse og at saken 

skal fremmes i sin helhet.  

 

Retten er kommet til at saken fremmes for så vidt gjelder påstand pkt. 1 og 2, men at saken 

avvises for så vidt gjelder påstand nr. 3. Dette begrunnes nedenfor.  

 

Saksøkers påstandspunkter er gjengitt ovenfor under overskriften «Saksøkerens påstand».  
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1.2. Påstandens pkt. 1 og 2  

Saksøkers påstand pkt. 1 og 2 knytter seg til Nordic Rutiles rett til å ta ut og utnytte 

grunneiers mineraler på de aktuelle eiendommene.  

 

Saksøkte anfører at påstanden pkt. 1 og 2 i realiteten er et søksmål om gyldigheten av 

driftstillatelsen gitt av Direktoratet for mineralforvaltning 17. juni 2020. Saksøker anfører 

at det er en privatrettslig tvist og derfor må behandles av retten.  

 

Søksmål om gyldigheten av forvaltningsvedtak reises mot den myndighet som har truffet 

avgjørelsen i siste instans. Det følger av tvisteloven § 1-5 som fastsetter følgende: 

 

"Søksmål om gyldigheten av forvaltningsvedtak reises mot den myndighet som har 

truffet avgjørelsen i siste instans. Er dette et statlig organ, skal retten gi varsel om 

søksmålet til en kommune eller en fylkeskommune som har truffet avgjørelse i saken 

i tidligere instans."  

 

Selv om bestemmelsen direkte bare regulerer hvilket offentlig organ søksmålet skal reises 

mot, er det på det rene at bestemmelsen skal forstås slik at søksmål om gyldigheten av 

forvaltningsvedtak må reises mot det offentlige, se Ot. prp. nr. 51 (2004-2005) side 367.  

 

Bestemmelsen er begrenset til å gjelde tilfeller hvor gyldighetsspørsmålet danner 

tvistegjenstanden i saken. I lovforarbeidene er det presisert at bestemmelsen ikke er til 

hinder for at domstolene i en tvist mellom private prejudisielt tar stilling til gyldigheten av 

forvaltningsvedtak, uten at det offentlige er gjort til part i saken, se Ot. prp. nr.51 (2004-

2005) side 367. Det avgjørende er hva som er den reelle tvistegjenstanden i saken.  

 

Ved vurderingen av om søksmålsbetingelsene er oppfylt, skal saksøkers pretensjoner om 

rettsgrunnlag og faktum som utgangspunkt legges til grunn. 

 

Det rettslige utgangspunktet til Arctic Mineral Resources er at tvisten gjelder 

privatrettslige rettigheter. En forutsetning for å ta ut eller unytte mineraler er at man har en 

privatrettslig tilgang til mineralene. Det er igjen et spørsmål om man har utvinningsrett. 

Staten eier i utgangspunktet statens mineraler og kan overføre sine rettigheter ved å tildele 

utvinningsrett, jf. mineralloven § 29. Grunneierne eier i utgangspunktet grunneiernes 

mineraler og kan tildele utvinningsrett ved avtale, jf. mineralloven § 28.  

 

Arctic Mineral Resources’ påstand er at Nordic Rutile ikke har rett til å undersøke, ta ut 

eller utnytte grunneiers mineraler selv om utvinningsretten skulle være gyldig. Det er 

spørsmål om hvilke privatrettslige rettigheter Nordic Rutile har overfor Arctic Mineral 

Resources med hensyn til grunneiers mineraler på Vevringeiendommene.  

 

Den aktuelle forekomsten består av både rutil og granat. Mens Nordic Rutile har 

utvinningsrett til statens mineral, har Arctic Mineral Resources ervervet rett til grunneiers 
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mineraler. En utvinningsrett til statens mineral på en grunneiers eiendom, vil derfor kunne 

innebære inngrep i grunneiers rettigheter. Retten kan ikke se bort fra at Arctic Mineral 

Resources, som har ervervet rett til grunneiers mineraler, har et rettslig behov for å avklare 

hvordan denne rettigheten avgrenses mot Nordic Rutiles eventuelle rettigheter til statens 

mineral.  

 

Retten viser i den sammenheng til at staten ikke selv utøver aktivt eierskap med hensyn til 

statens mineraler, men overfører eierrettighetene til private som vil utvikle gruveprosjekter.  

De rettslige konfliktene som oppstår når en gruve etableres på annen manns eiendom vil 

derfor nettopp kunne oppstå mellom gruveeier og grunneier. Det er etter rettens syn ikke 

nødvendig at staten er part i et spørsmål om hvilke rettigheter utvinner av statens mineral 

har overfor grunneier.   

 

Nordic Rutile har vist til kjennelsen i Rt-2000-1195 hvor en påstand ble avvist fordi den 

var «så nært knyttet til gyldighetsspørsmålet at det ikke er naturlig å betrakte spørsmålet 

om gyldigheten som et prejudisielt forhold».  

 

Retten er ikke enig med saksøker i at påstanden og tvistetemaet i denne saken er så nært 

knyttet til gyldigheten av et forvaltningsvedtak – i dette tilfellet utmålet eller 

utvinningsretten – at det i realiteten må anses som et søksmål om gyldigheten av et 

forvaltningsvedtak. Spørsmålet om utvinningsrettens innhold, er et annet spørsmål enn 

utvinningsrettens gyldighet.   

 

Nordic Rutile har videre anført at utnyttelse av grunneiers mineraler – og dermed en 

eventuell overføring av eiendomsrett til grunneieres mineraler – først vil være aktuelt om 

15 til 20 år. Retten kan ikke se at det er et avgjørende. Det er for begge parter snakk om 

betydelige verdier med hensyn til utvikling av prosjektene. Behovet for forutsigbarhet er 

derfor stort. Det taler for at man kan avklare rettighetene før de blir aktualisert ved oppstart 

av drift.  

 

Nordic Rutile har endelig anført at søksmålet må sees på bakgrunn av at Arctic Mineral 

Resources har sendt søknad om driftskonsesjon til Direktoratet for mineralforvaltning. 

Søksmålet er dermed et forsøk på å posisjonere seg. Retten kan ikke se at saksøkers 

eventuelle motiver for saksanlegget er avgjørende i denne sammenhengen, så lenge 

søksmålsbetingelsene i tvisteloven for øvrig anses oppfylt.  

 

Rettens konklusjon er at påstandens pkt. 1 og 2 ikke avvises.   

 

1.3. Påstandens pkt. 3 

Påstandens pkt. 3 knytter seg til grunneiers rett til å undersøke forekomster av grunneiers 

mineraler på egen eiendom.  

 

Saksøkte anfører at det ikke foreligger et aktuelt rettsforhold, jf. tvisteloven § 1-3 annet 

ledd. Arctic Mineral Resources ikke har noe «reelt behov» for å få avgjort kravet «i forhold 
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til saksøkte». Saksøker anfører at det er et reelt behov for å avgjøre spørsmålet i forhold til 

saksøkte.  

 

Tvisteloven § 1-3 annet ledd lyder: 

 

«Den som reiser saken, må påvise et reelt behov for å få kravet avgjort i forhold til 

saksøkte. Dette avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes 

tilknytning til det.» 

 

Foreligger et rettslig spørsmål eller reell rettsuvisshet av aktuell betydning for saksøkeren, 

må søksmålet fremmes, se Ot. prp. nr. 51 (2004-2005) s. 365. Spørsmålet om det har 

aktuell betydning for saksøkeren å oppnå avklaring, må vurderes konkret, og vilkåret kan 

ikke forstås for strengt. Se blant annet Skoghøy, Tvisteløsning, 3. utgave side 428-429.  

 

Spørsmålet er om det foreligger et aktuelt rettslig spørsmål eller en reell rettsuvisshet 

mellom Arctic Mineral Resources og Nordic Rutile. Direktoratet for mineralforvaltning 

sendte varsel om pålegg om stans av undersøkelser i Engebøfjellet 17. november 2020. 

Direktoratet kan etter mineralloven § 62 pålegge stans av forhold som er i strid med 

bestemmelser eller vedtak gitt i eller i medhold av loven. Det fremgår av varselet at 

direktoratet vurderte å gi Arctic Mineral Resources pålegg om å stanse all undersøkelse av 

statens mineraler. Arctic Mineral Resources svarte direktoratet ved brev av 11. desember 

2020 hvor de blant annet viste til at grunneier kan undersøke egne mineraler på egen 

grunn. Arctic Mineral Resources har avtale med grunneierne til undersøkelse av 

forekomsten, jf. mineralloven § 11. 

 

Arctic Mineral Resources anfører at utvikling av et en underjords gruvevirksomhet i 

Vevring nødvendigvis krever undersøkelser i fjellet, herunder kjerneboring. Det er blant 

annet nødvendig for å avgrense forekomsten, analysere ressursens mineralinnhold og 

identifisere den optimale måten å skille mineralene fra hverandre etter uttak. Saksøker 

anfører videre at dette er aktiviteter som «skal utføres nå eller i nærmeste fremtid». 

Avklaring er nødvendig for at undersøkelsene av grunneiers mineraler kan skje i fred og 

uten forsinkelser. 

 

Nordic Rutile anfører at kravet mangler aktualitet og at Nordic Rutile ikke har kompetanse 

til å treffe vedtak om at de skal slutte med eventuelle prøveboringer.  

 

Retten viser til at det ikke foreligger noe vedtak om at Arctic Mineral Resources ikke får 

gjennomføre undersøkelser av grunneiers mineraler på de aktuelle eiendommene. Varselet 

er aldri blitt fulgt opp fra Direktoratet for mineralforvaltning. Videre viser retten til at 

Arctic Mineral Resources gjennomførte de planlagte kjerneboringene i forkant av og under 

rettsforhandlingene. Det ble i den sammenhengen ikke gjort noen forsøk på å stoppe disse 

prøvene. Saksøker har ikke for retten vist til at de har planlagt eller besluttet ytterligere 

boringer. Retten kan derfor ikke se at det er et reelt behov for å avgjøre kravet overfor 

saksøkte.  
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Retten konkluderer på denne bakgrunn med at påstandens pkt. 3 avvises.  

 

1.4. Oppsummering 

Saksøkers påstand pkt. 1 og 2 fremmes og behandles sammen i det følgende.  

 

 

2. Er granat grunneiers eller statens mineral? 

 

2.1. Innledning 

Et sentralt spørsmål i saken er om granaten i Engebøforekomsten er å anse som «statens 

mineral» eller «grunneiers mineral» etter mineralloven § 7.  

 

Inndeling av mineralressurser i henholdsvis «statens mineraler» og «grunneiers mineraler» 

følger av mineralloven § 7 om lovens mineralkategorier. Bestemmelsen lyder som følger: 

 

«Med statens mineraler menes i denne lov: 

 

a) metaller med egenvekt 5 gram/cm3 eller høyere, herunder krom, mangan, 

molybden, niob, vanadium, jern, nikkel, kobber, sink, sølv, gull, kobolt, bly, platina, 

tinn, sink, zirikonium, wolfram, uran, kadmium og thorium og malmer av slike 

metaller. Dette gjelder likevel ikke alluvialt gull, 

b) metallene titan og arsen og malmer av disse, 

c) magnetkis og svovelkis. 

 

Med grunneiers mineraler menes i denne lov alle mineraler som ikke er statens 

mineraler etter første ledd. Dette gjelder likevel ikke petroleum etter lov 4. mai 1973 

nr. 21 om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk 

landområde.» 

 

Mineralloven § 7 første ledd definerer hva som anses som statens mineral. Statens 

mineraler er i hovedsak metalliske mineraler. Grunneiers mineraler er alle mineraler som 

ikke er statens mineraler. Det følger av mineralloven § 7 annet ledd.  

 

Skillet mellom statens og grunneiers mineraler tilsvarer det tidligere skillet mellom 

mutbare og ikke-mutbare mineraler. De to mineralkategoriene ble innført i norsk rett ved 

Bergordningen for Norge av 9. juni 1539. Det såkalte bergregalet innebærer at staten har 

eiendomsretten til de mutbare mineralene på annen manns grunn.  

 

Når det gjelder hvilke mineraler som er statens, bygger mineralloven på definisjonene i 

bergverksloven av 1972 som igjen videreførte den lov og praksis som da var gjeldende 

med hensyn til hvilke mineraler som var mutbare, se NUT 1967: 2 pkt. V.3 og Ot. prp. nr. 

43 (2008-2009) pkt. 5.5.3.  

 

Rutil er i utgangspunktet statens mineral. Det følger av § 7 første ledd bokstav b. Med 

statens mineral menes «metallene titan og arsen og malmer av disse». Mineralet rutil 
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inneholder titan (titandioksid). Granat derimot, er i utgangspunktet grunneiers mineral da 

det ikke er oppregnet i § 7 første ledd. Det synes ikke å være noen uenighet mellom 

partene om disse utgangspunktene.  

 

Engebøfjellet består av eklogitt, naturstein og gråberg. Eklogitt er en sammensatt bergart 

og består av blant annet av granat, rutil, omfasitt og amfibolitt i tillegg til noen andre 

mineraler. Rutil og granat ligger sammenblandet og må nødvendigvis utvinnes sammen. 

De blir separert i en oppredningsprosess etter uttak fra fjellet. Det er heller ikke uenighet 

om dette. Retten viser blant annet til vitneforklaringene fra Ethan Barnes, Project 

Exploration Geologist i Arctic Mineral Resources og direktør for ressurs og 

samfunnskontakt i Nordic Mining, Mona Schanche.  

 

Saksøker anfører at granaten er å anse som grunneiers mineral fordi det ikke er et metall 

som er oppregnet i bestemmelsen. Det har ingen betydning at mineralet inngår i en bergart 

sammensatt av flere mineraler. Det følger av en tolkning av mineralloven § 7 første ledd.   

 

Saksøkte anfører at hele ressursforekomsten er å anse som statens mineral i og med at 

granat opptrer i en malm av drivverdig statsmineral. Det følger av ordlyden «malmer av 

disse» i mineralloven § 7 første ledd bokstav b. Granat er å anse som statens mineral når 

dette mineralet inngår i den sammensatte bergarten, det vil si er en del av metallmalmet. 

Anførselen forutsetter, som retten kommer tilbake til, at forekomsten må inneholde en 

drivverdig mengde rutil for at det skal anses som «malmer» av titan.  

 

2.2. Nærmere om mineralloven § 7 første ledd bokstav b 

Hvorvidt hele ressursforekomsten er å anse som statens mineral når granat er 

sammenblandet med rutil, er et spørsmål om tolkning av mineralloven § 7 første ledd 

bokstav b.  

 

Det fremgår av ordlyden at med statens «mineral» menes metallene titan og «malmer» av 

titan.  

 

Bestemmelsen åpner for to tolkninger. For det første kan den forstås slik at det er bergarten 

eller ekologitten som sådan som er «malmer av titan». Malmen er den steinen man må ta ut 

av fjellet for å knuse. Da omfatter «statens mineral» i så fall ikke bare rutil, men også 

granat samt en betydelig mengde av omfasitt og amfibolitt. Malmen avgrenses da mot de 

øvrige av grunneiers mineraler, dvs. naturstein og byggeråstoffer (som pukk og sand).  

 

For det andre kan «malmer av disse» forstås som malmmineral, det vil si et mineral som 

kan brukes til fremstilling av titan. Da presiseres det med uttrykket «malmer av disse» at 

ikke bare metaller i ren form, men også metallholdige mineraler tilhører staten. Titan 

finnes ikke i ren form i naturen. Rutil er et mineral som er kjemisk sammensatt av titan og 

oksygen, og som derfor kan brukes til fremstilling av titan. I så fall vil en sammensatt 

bergart kunne bestå både av statens og grunneiers mineraler.  
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Det er begrenset med rettskilder som berører spørsmålet om hvilken tolkning som skal 

legges til grunn. Antakelig har det sammenheng med at det historisk i liten grad har vært 

en praktisk problemstilling fordi metallene tradisjonelt har vært mest verdifulle. Dessuten 

har utviklingen i oppredningsteknikker endret mulighetene til å separere og foredle.  

 

Etter rettens syn gir ordlyden i seg selv liten veiledning på hvordan man skal se på 

sammensatte bergarter. Verken malm eller mineral er definert i loven.  

 

Det er henvist til at man da må falle tilbake på alminnelig språkbruk. For forståelse av 

ordlyden har partene henvist til definisjoner fra Store norske leksikon, Wikipedia og 

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU). Mens mineral synes å være et geologisk begrep, 

synes malm i større grad å være et økonomisk og bergverksfaglig begrep. NGU beskriver 

det slik: 

  

«Når en snakker om forekomster av metalliske mineraler bruker en ofte ordet malm. 

Men for at en forekomst skal kunne defineres som en malm må det være en naturlig 

forekommende, økonomisk brytbar konsentrasjon av et mineral som kan brukes til 

metallfremstilling.» (https://www.ngu.no/emne/metaller) 

 

Basert på denne definisjonen er det antakelig naturlig å kalle forekomsten i sin helhet 

titanmalm.  

 

Retten peker likevel på at man må være forsiktig med å legge dagens forståelse av ordene 

til grunn, da loven må forstås på bakgrunn av tidligere lovgivning. Geologiske og 

bergfaglige begreper kan endre seg over tid.  

 

Ordlyden i dagens lovgivning er nokså lik ordlyden i bergverksloven av 1972 § 1. Denne 

bestemmelsen bygger igjen på lov angående bergverksdriften av 1842. Verken 

bergverksloven eller mineralloven gjorde endringer med hensyn til hvilke mineraler som 

var statens (det vil si mutbare mineraler). I forarbeidene til bergverksloven § 1 fremgår det 

at «de mineraler som etter gjeldende lov og praksis er mutbare – og bare de – bør være 

mutbare også i fremtiden», se NUT 1967: 2 V.3. Dette ble fulgt opp av departementet, se 

Ot. prp. nr. 1(1971-1972) pkt. II.A.2. Og i forarbeidene til mineralloven § 7 fremgår det at 

man viderefører definisjonene i bergverksloven, se Ot. prp. nr. 43 (2008-2009) pkt. 5.5.3. 

For det andre vil eldre rettskilder kunne ha betydning ved tolkningen av ordlyden i 

mineralloven.  

 

Det er uttalelser i forarbeidene til bergverksloven av 1972 som taler for at en sammensatt 

forekomst kan bestå av både statens og grunneiers mineraler. Definisjonen statens mineral 

må sees i sammenheng med lovens øvrige bestemmelser. Bergverksloven § 39 regulerte i 

hvilken utstrekning utvinner av statens mineral kunne bryte ut og utnyttes grunneiers 

mineraler uten vederlag. Mineralloven § 32 er en videreføring av bergverksloven § 39. I 

forarbeidene til denne bestemmelsen drøftes gruveeierens rett til å utnytte de ikke-mutbare 

mineralene i sammensatte forekomster, se NUT 1967: 2 pkt. X.3. Der fremgår følgende:  
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«Man må anta at det i vårt land finnes en rekke komplekse mineralforekomster med 

en mutbar hovedkomponent og en eller flere ikke mutbare komponenter som ikke 

kan avbygges hver for seg, men må tas samtidig og samfengt.»  

 

Retten kommer nærmere tilbake til denne bestemmelsen nedenfor. I denne sammenhengen 

er det tilstrekkelig å slå fast at forarbeidene konstaterer at det er komplekse 

mineralforekomster som består av både statens og grunneiers mineral. Det vil si at man 

skiller mellom mineralkategoriene som inngår i komplekse forekomster.  

 

I den sammenhengen har det ikke betydning at rutil og granat ligger sammenvevd og først 

kan skilles fra hverandre i oppredningsprosessen. Det går også frem av drøftelsen i samme 

punkt i forarbeidene at bergverksloven § 39 ikke bare regulerer de av grunneiers mineraler 

som skilles fra forekomsten før oppredning, men også de av grunneiers mineraler som først 

kan skilles etter en teknologisk prosess. Lovens systematikk taler derfor for at skillet 

mellom statens og grunneiers mineral går på mineralnivå. Det innebærer at granat er 

grunneiers mineral uavhengig av om det inngår i en kompleks mineralforekomst eller ikke. 

 

For spørsmålet om grunneiers mineral blir statens mineral når det inngår i en sammensatt 

bergart, er det ikke fremlagt noen tidligere retts- eller forvaltningspraksis. Tidligere 

bergmester Per Zakken Brekken forklarte for retten at han bare har sett denne 

problemstillingen reist en gang tidligere, men at spørsmålet da ikke kom på spissen. Retten 

peker i den sammenheng på at ikke-mutbare mineralene i mange sammenhenger antakelig 

har blitt behandlet som en del av malmen uten innsigelser fra grunneier fordi de ikke har 

hatt noen verdi. Det kan imidlertid skyldes manglende kunnskap hos grunneiere eller 

mangel på teknologi som kan skille mineralene.  

 

Direktoratet for mineralforvaltning har i denne saken lagt til grunn at granaten er en del av 

den titanrike malmen som skal utvinnes og derfor er å anse som statens mineral. Det 

fremgår blant annet av «Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Engebø-

prosjeket i Sunnfjord kommune.» pkt. 6.2. Avdelingsleder Marte Kristoffersen i 

Direktoratet for mineralforvaltning forklarte for retten at hun visste det var uenighet knyttet 

til dette spørsmålet, og at det derfor var noe direktoratet hadde drøftet grundig. 

Direktoratets standpunkt i denne saken kan derfor ikke anses som noe uttrykk for en 

relevant eller langvarig praksis.    

 

I den sammenhengen vises det også til Nærings- og fiskeridepartementets veileder til 

mineralloven av desember 2011. Der fremgår følgende på side 8:  

 

«Staten er eier av metaller med en egenvekt på 5 gram/cm3 og over, samt malmer av 

slike metaller. Derimot er vannbårent gull i løsmasser (alluvialt gull) grunneiers 

eiendom. Også arsen og titan er statlig eid. Det er ikke nok at mineralet inneholder 

spor av metaller som er eid av staten, for å anses som statens mineraler. Metallet må 
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utgjøre den vesentlige delen av mineralets verdikomponent. Grunnstoffet svovel er 

statens mineral når det opptrer i svovel og magnetkis.»  

 

Både saksøker og saksøkte har vist til denne formuleringen. Retten synes det er vanskelig å 

trekke noen konklusjoner av dette. Det er uklart om departementet her sikter til hvor mye 

metall det er i bergarten eller i mineralet. Både på grunn av uklarheten i ordlyden og at 

veilederen i utgangspunktet ikke er en tungtveiende rettskilde, ser retten bort fra dette 

sitatet.  

 

Fordi dagens lovgivning viderefører det opprinnelige skillet mellom mutbare og ikke-

mutbare mineraler, kan eldre fremstillinger av bergrett være relevant. I retten har begge 

parter vist til flere passasjer i Norsk Bergret av Amund Helland fra 1892. Selv om 

fremstillingen kan kaste lys over tidligere praksis og rettsoppfatning som danner grunnlag 

for dagens lovgivning, bør man være noe forsiktig med å tillegge uttalelser i boken stor 

vekt. Ord og uttrykk kan, som tidligere nevnt, ha fått et noe endret innhold i den  

mellomliggende tiden. Videre er det i fremstillingen hans vanskelig å skille mellom 

beskrivelser av rettstilstanden (de lege lata) og forfatterens egne synspunkter (de lege 

ferenda). Endelig er det grunn til å peke på at det er skjedd en enorm teknologisk utvikling 

siden denne boken ble skrevet, slik at hans betraktninger om hva som er mulig, praktisk 

eller lønnsomt ikke uten videre gjør seg gjeldende i dag. 

 

Flere av de påberopte sitatene i Hellands bok står delvis i tilsynelatende motstrid med 

hverandre, og delvis er de problemstillinger som Helland reiser løst i dagens lovgivning. 

Retten vil likevel peke på at Helland på s. 348, under beskrivelse av utmål, tar opp 

problemstillingen at en forekomst kan bestå av to mineraler som må utvinnes sammen, 

men hvor det ene er mutbart og den andre tilhører grunneieren. Det kan tyde på at heller 

ikke den gangen ble det som i utgangspunktet var grunneiers mineral, ansett som malm 

(den gang kalt erts) når det inngikk i en kompleks forekomst:  

 

«Skulde det tilfælde foreligge, at to mineralier, det ene til hørende grundeieren, det 

andet mutheren, forekom drivværdige paa samme leiested paa saadan maade, at 

begge maatte vindes ved drift i samme gruberum, da er der ikke anden udvei, end at 

de faar enes enten om en fælles drift, eller saaledes, at den, som faktisk driver 

gruben, udleverer det ham ikke tilhørende mineral mod erlæggelse af omkostninger 

ved brydning og for dring. Nogen lovbestemmelse for dette tilfælde findes ikke, og 

tilfældet har hidtil ikke været synderlig praktisk.»  

 

Retten viser også til «Evaluering av mineralloven» som er en faglig utredning som ble 

levert Nærings- og fiskeridepartementet i desember 2018. Utvalget drøfter det rettslige 

skillet mellom statens og grunneiers mineraler. I den sammenhengen peker utvalget på at 

skillet reiser problemer «der mineraler fra de to kategoriene ligger sammenblandet i 

grunnen eller er knyttet til hverandre». Utvalget skriver videre på side 28: 

  

«Det kan føre til at det er ulike personer som har retten til utvinning av de ulike 

mineralene, eller at det i alle fall gjelder ulike vilkår for utvinning av mineraler som 
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må utvinnes sammen. I noen tilfeller vil det ikke være mulig å utvinne en 

mineralforekomst av statens mineraler uten å også ta ut grunneiers mineraler, eller 

omvendt.» 

 

Utvalget legger dermed til grunn en lovforståelse hvor en forekomst innholdende statens 

mineral, også kan inneholde grunneiers mineral. 

 

Det har fra saksøktes side vist til at hensyn til forutberegnelighet og et helhetlig system 

taler for at statens mineral omfatter både rutil og granat i eklogitten. Retten ser at to ulike 

rettighetsregimer for mineralkategoriene i en sammensatt bergart skaper utfordringer i 

forbindelse med gruvedrift. Disse utfordringene er beskrevet både i Helland fra 1892 og i 

«Evaluering av mineralloven» fra 2018. Mellomliggende lovutvalg har vurdert å oppheve 

skillet mellom mineralkategoriene, uten at det har medført lovendringer. I evalueringen fra 

2018 er det nettopp vist til at ulik regulering av de to mineralkategoriene reiser praktiske 

og rettslige problemer.  

 

Retten ser også at dette spørsmålet kan ha vesentlig økonomisk betydning for en utvinner. 

Dersom granat anses som statens mineral når det er en del av metallmalmen, vil 

konsekvensen være at grunneieren uansett ikke skal ha noe erstatning ut over tonnøre etter 

mineralloven § 57. Selv om hensynet til å fremme utvikling av mineralnæringen tilsier at 

gruveeierne skal få utnytte mest mulig av mineralressursene kommersielt, er det ikke et 

tilstrekkelig tungtveiende hensyn. Det vil skape et tilfeldig skille mellom mineraler som 

inngår i en sammensatt forekomst og de som ikke gjør det – til ulempe for grunneier.     

 

Etter rettens syn må man ved tolkningen også se hen til eiendomsvernet i Grunnloven § 

105 og EMK P1-1. Det er sikker norsk rettsoppfatning fra lang tid tilbake at de mineraler 

som ikke er mutbare, tilhører grunneieren, se blant annet Ot. prp. nr. 1 (1971-1972) pkt. 

II.A.2. En utvidelse av hva som utgjør statens mineral på bekostning av grunneierne uten 

klar forankring i rettskildene, kan stride mot eiendomsvernet.  

 

Retten viser for øvrig til fremlagte avtaler mellom Nordic Rutile (eller Nordic Mining) og 

grunneiere på østsiden av Engebøfjellet. Det er fremlagt en opsjonsavtale inngått mellom 

grunneierne på Engebø og Nordic Mining av 18. november 2009 med blant annet en 

tilhørende uttaksavtale. Uttaksavtalen pkt. 6 regulerer vederlag for statens og grunneiers 

mineraler. Der skilles det mellom rutil og granat. Avtalens pkt. 7 gjelder regulering av 

vederlaget. Der fremgår det at hvert 10. år kan partene kreve «regulering av årsavgiften for 

granat og årsavgiftens /tonnavgiftens størrelse for andre mineraler tilhørende grunneier». 

Videre heter det at «dersom granatproduksjonen er et biprodukt som ikke kan gi grunnlag 

for selvstendig drift, skal avgiften være den samme som for rutil.»  Sett på bakgrunn av 

lovens bestemmelser om utnyttelse av grunneiers mineral, fremstår det ganske klart som 

om granat anses som grunneiers mineral etter avtalen. Synspunktet til Nordic Mining er 

ikke avgjørende for den rettslige forståelsen av mineralloven § 7, men viser at spørsmålet i 

beste fall har fremstått som uklart for aktører innen mineralnæringen.  
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På bakgrunn av det samlede rettskildebildet er det rettens syn at en bergart som inneholder 

statens mineral ikke i sin helhet er å anse som statens mineral. Etter mineralloven § 7 er 

granat grunneiers mineral også når granat inngår i en sammensatt forekomst med rutil. 

Eklogitten i Engebøforekomsten består dermed av både statens mineral (rutil) og 

grunneiers mineraler (herunder granat).  

 

2.3. Krav om drivverdige mengder av statens mineral?  

Saksøkte anførte at det i definisjon av statens mineral etter mineralloven § 7 første ledd 

bokstav b skal tolkes inn et krav om at forekomsten må inneholde rutil i drivverdige 

mengder. Alternativet er at rutil anses som statens mineral uavhengig av mengde. Retten 

har forstått dette som en anførsel som henger nært sammen med anførselen om at granat 

blir statens mineral når det inngår i en malm av titan. Da må det nødvendigvis samtidig 

stilles krav til innholdet av titan i malmen.  

 

Retten har ovenfor kommet til at granat ikke er statens mineral etter mineralloven § 7 

første ledd bokstav b når det er en del av en titanmalm. Retten vil likevel knytte noen 

kommentarer til dette spørsmålet.   

 

Spørsmålet om det i definisjonen av malm (erts) skulle stilles krav til at metallet måtte 

forekomme i slik mengde at det kunne gi grunnlag for praktisk utnyttelse, ble tatt opp i 

forarbeidene til bergverksloven. Bergverkskomitéen skriver følgende i NUT 1967: 2 pkt. V 

post 1:  

 

«Forståelsen av begrepet «erts» har gjennom tidene vært gjenstand for tvil. Helland 

mener s 272-273 at det eneste krav som kan stilles for at et mineralaggregat skal 

anses som erts i lovens forstand – og altså være gjenstand for muting – er at det 

inneholder et tungt metall. Andre har stillet ytterligere vilkår, således at metallet må 

forekomme i slik mengde at det kan gi grunnlag for praktisk utnyttelse. 

Bergverkskomitéen av 1906 har på s 42 flg. i sin innstilling gjengitt en rekke 

uttalelser fra bergmestere og andre sakkyndige som viser at oppfatningene på dette 

punkt var divergerende. Komité en selv har på s 31 i innstillingen uttalt at «den 

mutbare gjenstand må føre metallholdig sten i sådan mengde, at der i alle fall kan 

formodes å være en mulighet til stede for drift på vedkommende mineral». Den 

alminnelige oppfatning i bergverkskretser i dag er vel at det med erts forstås et 

naturlig mineralaggregat som inneholder et tungt metall i slik mengde og form at 

metallet med økonomisk fordel kan utvinnes av det. Komitéen finner ikke grunn til å 

gå nærmere inn på dette spørsmål eller søke å fastlegge en definisjon av begrepet. 

Som man senere kommer nærmere tilbake til, går komitéens utkast til lov ut på at det 

skal være anledning til å mute «på indikasjon», dvs. uten at muteren behøver å 

godtgjøre at det virkelig er påvist mutbart mineral på vedkommende sted. Det nevnte 

spørsmål vil da ikke reise seg i forbindelse med mutingen. Videre går forslaget ut på, 

at det skal være et vilkår for å få utmål – og dermed erverve en varig rett – at det blir 

gjort sannsynlig at forekomsten av mutbart mineral har en slik rikholdighet, størrelse 

og beskaffenhet ellers at den kan antas å være, eller innen rimelig tid bli, drivverdig. 

Når man stiller dette krav til forekomsten, er det heller ikke i forbindelse med reglene 

om utmål noe praktisk behov for en nærmere definisjon av begrepet «erts»».  
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Mineralloven bygger på det samme system. Det er først i forbindelse med en eventuell 

utvinningsrett at det stilles krav til forekomstens innhold av statens mineral. Da må søkeren 

sannsynliggjøre at det finnes en forekomst av statens mineraler «med en slik rikholdighet, 

størrelse og beskaffenhet at den kan antas å være drivverdig, eller å bli drivverdig innen 

rimelig tid», jf. mineralloven § 29. For å få undersøkelsesrett til statens mineral derimot, 

stilles det ikke noe slikt krav, jf. § 13. Det har sammenheng med at formålet med 

undersøkelsesretten nettopp er finne ut om forekomsten har «en slik rikholdighet, størrelse 

og beskaffenhet at den kan antas å være drivverdig, eller å bli drivverdig innen rimelig 

tid», jf. mineralloven § 19.  

 

Konklusjonen er derfor at det ikke er krav om at forekomsten av rutil er drivverdig for at 

det skal anses som statens mineral etter mineralloven § 7. Etter rettens syn, underbygger 

denne konklusjonen at hele forekomsten ikke anses som statens mineral selv om den 

inneholder rutil.  

 

3. Nordic Rutiles rett til å ta ut og utnytte grunneiers mineral 

 

3.1. Innledning  

Eklogitten i Engebøfjellet består både av rutil som er statens mineral og granat som er 

grunneiers mineral etter mineralloven § 7. Det vises til drøftelsen ovenfor. Mineralene fra 

de to mineralkategoriene er sammenblandet i grunnen og er knyttet til hverandre. Rutil kan 

ikke utvinnes uten at man samtidig tar ut granat og omvendt. Det er ikke uenighet om dette 

utgangspunktet. Retten viser også til vitneførsel fra Project Exploration Geologist i Arctic 

Mineral Resources, Ethan Barnes og direktør for ressurs og samfunnskontakt i Nordic 

Mining, Mona Schanche. Begge forklarte at rutil og granat ikke vil være skilt fra hverandre 

før etter en oppredningsprosess. 

 

Nordic Rutile har utvinningsrett til statens mineral på de aktuelle eiendommene, mens 

Arctic Mineral Resources har avtale med grunneierne om rett til å utvinne grunneiers 

mineral på de samme eiendommene.  

 

Saksøker har prinsipalt anført at utvinningsretten til statens mineral ikke gir Nordic Rutile 

rett til å ta ut eller nyttiggjøre grunneiers mineraler på de aktuelle eiendommene. Det 

krever avtale med grunneier. Saksøker har subsidiært anført at utvinningsretten er ugyldig, 

og retten kommer tilbake til dette spørsmålet nedenfor i pkt. 5.  

 

Retten forstår saksøker slik at det sentrale spørsmålet er om Nordic Rutile i det hele tatt 

kan ta ut granat som ledd i sin virksomhet i medhold av å ha utvinningsrett til statens 

mineral. Med «tas ut» menes det å bryte mineralene ut av fjellet og bringe dem frem i 

dagen. Som grunnlag for dette anføreres det for det første at utvinningsrett ikke påvirker 

privatrettslige forhold, se mineralloven § 5 annet ledd andre setning. Dernest at 

mineralloven § 32 første ledd må tolkes innskrenkende slik at den bare gjelder 

utvinningsrett der grunneiers mineral er et biprodukt og statens mineral er et 
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hovedkomponent. Mineralloven § 32 første ledd forutsetter dessuten at prosjektet er 

realistisk, noe som ikke er tilfellet.  

 

Saksøkte anfører at mineralloven § 32 første ledd løser de spørsmålene saksøker reiser. 

Den som har utvinningsrett til statens mineral kan ta ut og nyttiggjøre seg alle forekomster 

av statens mineraler. Det fremgår av § 32 første ledd første setning. Utvinner kan dessuten 

ta ut grunneiers mineraler så langt det er «nødvendig» for å ta ut forekomst av statens 

mineraler. Det går frem av mineralloven § 32 første ledd andre setning som bygger på 

tidligere norsk bergrett, se NOU 1984: 8 pkt. 2.5.2 litra c) med videre henvisninger.  

 

Under hovedforhandlingen var prosedyren sentrert rundt spørsmålet om tolkningen av 

mineralloven § 32 første ledd annet punktum. Men da saksøkers påstand også omfatter rett 

til å utnytte grunneiers mineral og saksøkte har anførsler knyttet til denne bestemmelsen, 

vil retten også se på utvinners rett til å utnytte grunneiers mineraler. Retten kommer tilbake 

til dette nedenfor i pkt. 3.7.  

 

Første ledd i mineralloven § 32 svarer til bergverksloven § 38 og § 39 første ledd. 

Mineralloven § 32 annet ledd om utnyttelse av grunneiers mineraler er en videreutvikling 

av bergverksloven § 39 annet ledd. Det innebærer at kilder tilknyttet bergverksloven er 

relevante. Utvinningsrett ble i bergverksloven omtalt som utmål.  

 

3.2. De aktuelle lovbestemmelsene  

Det gjelder ulike rettighetsregimer for utvinning av statens og grunneiers mineraler. 

Grunneiers mineraler er regulert i mineralloven § 28 som lyder:  

 

«Den som vil utvinne forekomst av grunneiers mineraler, må inngå avtale med 

grunneieren. Dersom avtale ikke kommer i stand, kan det søkes om ekspropriasjon, 

jf. § 37.» 

 

Det er ikke gitt nærmere regler om innholdet av en slik avtale.  

 

Mineralloven kapittel 6 inneholder bestemmelser om utvinningsrett til statens mineraler. 

Utvinningsrettens innhold er regulert i mineralloven § 32 som lyder: 

 

«Utvinner kan ta ut og nyttiggjøre seg alle forekomster av statens mineraler i 

utvinningsområdet. Forekomst av grunneiers mineraler kan tas ut så langt det er 

nødvendig for å ta ut forekomst av statens mineraler. 

 

Utvinner kan nyttiggjøre seg forekomst av grunneiers mineraler som blir tatt ut i 

medhold av første ledd. Dette gjelder likevel ikke hvis Direktoratet for 

mineralforvaltning før driften settes i gang finner at mineralforekomstene åpenbart 

kan utnyttes selvstendig. Grunneieren eller den som utleder sin rett fra 

vedkommende, har i slike tilfeller rett til enten å overta mineralforekomstene mot å 

betale utvinneren av forekomst av statens mineraler et vederlag, eller å overlate 

utnyttelsen til utvinneren av forekomst av statens mineraler mot at denne betaler et 

vederlag. Tvist om vederlagets størrelse avgjøres ved skjønn, jf. § 53.» 
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3.3. Om eiendomsrett til mineralene  

Utvinningsrett er en privatrettslig tillatelse fra eier av mineralet til å utvinne 

mineralressursen, se blant annet Ot. prp. nr. 43 (2008-2009) pkt. 9.1. For å kunne si noe 

om innholdet i utvinningsrett til henholdsvis statens og grunneiers mineraler, er det derfor 

nødvendig å si noe om eiendomsretten til mineralene.  

Utgangspunktet er at grunneieren har eiendomsretten til grunnen og grunnens bestanddeler, 

så lenge det ikke er særskilt rettsgrunnlag for noe annet, se for eksempel Falkanger & 

Falkanger, Tingsrett, 8. utgave, 2018 side 41. Grunneieren har ikke enerett til 

mineralressurser på egen eiendom. Staten er eier av statens mineraler. Det følger av 

bergregalet og har fått sitt uttrykk i mineralloven. Grunneiers rett avgrenses negativt, og 

det må trekkes en grense mot de rettigheter som følger med statens mineraler.  

 

Grunneiers mineraler i grunnen, kan være industrimineraler, naturstein eller gråberg (pukk, 

sand med videre).  

 

Tilkomsten til statens mineraler innebærer nødvendigvis inngrep i grunneiers verdier. Man 

må ta mineralene ut av grunnen eller fjellet – enten gjennom dagbrudd eller gruver. Med en 

utvinningstillatelse til statens mineraler følger derfor også en viss rett til å ta ut grunneiers 

mineraler i den grad det er nødvendig for å komme til statens mineraler og å utnytte dette. 

Det kan for eksempel være nødvendig å grave seg gjennom gråberg for å komme til 

forekomsten og å fylle igjen gruvegangene med dette. Selv om et mineral betegnes som 

«grunneiers mineral», dvs. etter tidligere lovgivning betegnet som ikke-mutbare mineraler, 

innebærer ikke det at grunneier nødvendigvis har alminnelig eiendomsrett til det. 

Grunneieren har «restretten» til grunneiers mineraler, dvs. rett til de verdiene i grunnen 

som ikke følger med en utvinningsrett til statens mineraler. 

 

Det vises blant annet til NOU 1996: 11 vedlegg 6 «Gjeldende rett» pkt. 3.2 om 

«Eiendomsrett til ikke-mutbare mineraler». Denne utredningen ledet som tidligere nevnt 

ikke frem til en lov, men beskrivelsen av gjeldende rett er relevant i denne sammenhengen. 

Der fremgår følgende: 

 

«De ikke-mutbare mineralene tilhører som hovedregel grunneieren. (…) De ikke-

mutbare mineralene som utmålshaver har rett til å bryte ut i forbindelse med 

gruvedriften, jf. bvl. § 39, tilhører ikke grunneieren.» 

 

Tilsvarende betraktninger finnes også i vedlegg 2 «Minerallovgivning – spørsmål om 

erstatning i henhold til Grl §105 ved rådighetsinnskrenkninger samt forhold tilknyttet Grl § 

97» til samme utredning. Lovavdelingen avga en uttalelse om enkelte grunnlovsspørsmål. 

Innledningsvis beskrives grunneiers eiendomsrett:  

 

«I tillegg synes oppfatningen å være at også andre mineraler som ikke er myr- eller 

sjømalm eller gull i sand (alluvialt gull) og som ikke positivt er dekket av 

oppregningen i bergverksloven § 1 første ledd, tilhører grunneieren. (Unntak gjelder 
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stein og andre ikke mutbare mineraler som utvinnes i forbindelse med ordinær 

gruvedrift.)» (rettens utheving)    

 

Spørsmålet om hvor langt utvinners rett til grunneiers mineral strekker seg, ble drøftet i 

forarbeidene til bergverksloven av 1972, se NUT 1967: 2 pkt. X.3 «Utmålshaverens rett til 

å bryte ut og nyttiggjøre seg mineraler i utmålet.» Der gjennomgås rettskildene og 

bergverksloven § 39 ble utformet slik at den var i samsvar med det som ble ansett som 

gjeldende rett.  

 

Mineralloven § 32 er en videreføring av denne bergverksloven § 39. Retten kommer 

nærmere tilbake til innholdet av mineralloven § 32. Det sentrale i denne sammenhengen er 

at utvinningsretten til statens mineraler også avgrenser grunneiers rett til grunneiers 

mineraler. I den grad utvinning av statens mineraler har skjedd i tråd med bestemmelsen i 

mineralloven § 32 er det ikke skjedd noen overføring av eiendomsrett fra grunneier til 

utvinner av statens mineral.  

 

Det gjelder etter mineralloven ikke noen tilsvarende rett for grunneier eller den som utleder 

sin rett fra grunneier, til å utvinne statens mineraler i de tilfeller der grunneiermineralet 

ikke kan utvinnes uten at også statens mineral utvinnes. Det fremgår blant annet av 

Evaluering av mineralloven, innstilling fra et utvalg oppnevnt av Nærings- og 

fiskeridepartementet, 2018, side 29.  

 

3.4. Retten til å ta ut granat 

Den som har utvinningsrett til statens mineral kan ta ut og nyttiggjøre seg alle forekomster 

av statens mineraler. Det fremgår av § 32 første ledd første setning. Utvinner kan dessuten 

ta ut grunneiers mineraler så langt det er «nødvendig» for å ta ut forekomst av statens 

mineraler. Det går frem av mineralloven § 32 første ledd andre setning som bygger på 

tidligere norsk bergrett, se NOU 1984: 8 pkt. 2.5.2 litra c) med videre henvisninger. Det å 

ta ut mineralene knytter seg til det å ta de fysisk ut av grunnen.  

 

Bestemmelsen innebærer at Nordic Rutile må kunne ta ut de masser av fjellet som er 

nødvendig for å komme til rutilen. Eklogittforekomsten ligger langt ned i fjellet. For å ta ut 

forekomsten bestående av rutil og granat, må Nordic Rutile derfor først bryte ut gråberg og 

naturstein.  

 

Retten går ikke nærmere inn på hva skal til for at det er «nødvendig» å bryte ut grunneiers 

mineraler, da det ikke har vært et tema for retten. Det vil avhenge av en konkret og 

praktisk vurdering, se forarbeidene til bergverksloven § 39, se NUT pkt. X.3.  

 

Retten peker i den sammenhengen på at Nordic Rutile i medhold av mineralloven § 32 

første ledd andre setning ikke har rett til å ta ut deler av forekomsten som har interessante 

mengder granat dersom den ikke samtidig inneholder tilstrekkelig rutilrik malm. Hvis 

Nordic Rutile mener det er rasjonelt og hensiktsmessig å benytte også disse delene av 

forekomsten i sin drift, må de skaffe seg rett til det enten i form av avtale med grunneier 
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eller ved ekspropriasjon. Det er en bestemmelse om ekspropriasjon av grunneiers mineraler 

i mineralloven § 37.   

 

3.5. Biprodukt og verdimessig hovedkomponent  

Saksøker anfører imidlertid at mineralloven § 32 første ledd må tolkes i lys av 

mineralloven § 28 om at utvinningsrett til grunneiers mineral krever avtale med grunneier. 

For at mineralloven § 32 første ledd i det hele tatt skal få anvendelse, må i) statens mineral 

være den verdimessige hovedkomponenten, og ii) grunneiers mineral være et biprodukt.  

 

Anførselen bygger på et utgangspunkt om at staten ikke kan overføre større rett enn den 

selv har – dvs. at utvinningsretten ikke kan gi utvinner større rett enn staten hadde ved 

tildeling av utvinningsretten. Synspunktet er at staten ikke kan disponere over forekomsten 

dersom statens mineral ikke utgjør den verdimessige hovedkomponenten, og at utvinner i 

så fall heller ikke kan disponere over forekomsten. Mineralloven § 32 om utvinningsrettens 

innhold må tolkes i lys av statens rett til å disponere over forekomsten.  

 

Saksøkte anfører at det ikke er noe krav om at rutil skal utgjøre den verdimessige 

hovedkomponenten og granat biprodukt. Videre anfører saksøkte at vilkåret uansett er 

oppfylt i den forstand at rutil utgjør prosjektets verdimessige hovedkomponent.  

 

Utgangspunktet er at en slik begrensning ikke går frem av ordlyden til mineralloven, 

verken av mineralloven §§ 28, 29 eller 32. Som grunnlag for å tolke mineralloven 

innskrenkende, har saksøker særlig vist til forarbeidene til mineralloven § 32 og den 

tidligere bergverksloven § 39, men også sammenhengen med annet lovverk, herunder 

sameieloven.  

 

Retten behandler krav om biprodukt og verdimessig hovedkomponent sammen fordi disse 

to anførslene bygger på samme rettskildegrunnlag. Retten kan heller ikke se at de to 

vilkårene kan forstås uavhengig av hverandre.  

 

I forarbeidene til mineralloven § 32 første ledd andre setning står det følgende:  

 

«Andre punktum er en delvis videreføring av bergverksloven § 39. Det fastslås her at 

utvinner har rett til å ta ut biprodukter, dvs. grunneiers mineraler som det er 

nødvendig å bryte ut for å drive ut statens mineraler. Bestemmelsen regulerer kun 

retten til å bringe biproduktene frem i dagen sammen med statens mineraler. Hvis 

forekomsten kan angripes på en måte som ikke nødvendiggjør at grunneiers 

mineraler brytes ut, er vilkåret etter andre punktum ikke oppfylt». (Ot.prp. nr. 43 

(2008-2009) s. 141) 

 

Det fremgår av sammenhengen at biprodukter her ikke er en ytterligere begrensning ut 

over vilkåret om at uttaket må være «nødvendig» for å ta ut statens mineral. Thor 

Falkanger skriver i «Mineralloven. Lovkommentar» at med «biprodukter forstår man de 
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masser av grunneiers mineraler som følger med ved uttak av statens mineral» (Juridika, 

kopiert 04. oktober 2021). Retten er enig i dette.   

 

Begrepene biprodukt og hovedbestanddel tas, så vidt retten kan se, første gang opp i 

forarbeidene til bergverksloven. I NUT 1967: 2 pkt. X.3 drøftes «Utmålshaverens rett til å 

bryte ut og nyttiggjøre seg mineraler i utmålet». Her fremgår følgende: 

 

«Man må anta at det i vårt land finnes en rekke komplekse mineralforekomster med 

en mutbar hovedkomponent og en eller flere ikke mutbare komponenter som ikke 

kan avbygges hver for seg, men må tas samtidig og samfengt. Forholdet kan være at 

den mutbare komponent alene ikke gir grunnlag for lønnsom drift, men at driften kan 

bli lønnsom dersom gruveeieren også kan utnytte den komponent som ikke er mutbar 

… 

 

Dersom de ikke mutbare stoffer som brytes ut, ikke har karakteren av biprodukter 

ved driften på de mutbare mineraler, har gruveeieren ikke rett til å tilegne seg dem. 

Ønsker han likevel å legge beslag på dem, må han i tilfelle gå vegen om 

ekspropriasjon etter loven av 21. mars 1952. Det blir da ved skjønn avgjort om de 

ikke mutbare mineraler representerer noen verdi for grunneieren som kan kreves 

erstattet og hvor stor denne verdi i tilfelle er. Det vil neppe være hensiktsmessig å 

søke å gi noen nærmere definisjon av begrepet «biprodukter» i loven. Uttrykket 

innebærer at det – eller de – mutbare mineraler må være hovedbestanddelen 

verdimessig sett. Gruveeieren skal, for å nevne et eksempel, ikke kunne bane seg 

adgang til å drive en apatittforekomst med den begrunnelse at den har et innslag av 

jern. Den mutbare malm må være hovedbestanddelen.»  

 

Uttalelsen i dette sitatet knytter seg til spørsmålet om i hvilken grad utvinner av statens 

mineral kan tilegne seg grunneiers mineral som er tatt ut. Spørsmålet er begrenset til de av 

grunneiers mineral som var nødvendig å bryte ut for å komme til statens mineral. Utnytte i 

denne sammenhengen innebærer å utnytte dette kommersielt uten samtykke fra grunneier 

og uten å betale vederlag.  

 

Retten peker i den sammenhengen på at å tilegne seg grunneiers mineral er et vesentlig 

annet spørsmål enn å bryte ut grunneiers mineral. Mens det første er en nødvendighet for i 

det hele tatt å komme til forekomsten, det vil si et praktisk spørsmål, er det andre et 

spørsmål om verdi.  

 

Saksøker har også vist til NOU 1996: 11 pkt. 5.9.1 og side 190 med etterfølgende Ot.prp. 

nr. 35 (1998-99). Selv om arbeidet ikke ledet frem til lov i første omgang, bygget deler av 

forslaget på gjeldende rett og det er plukket opp i mineralloven. Disse forarbeidene er 

derfor relevante. Sitatene gjelder vilkår for utmål (utvinningsrett) og retten tar med fra 

NOU 1996: 11 pkt. 5.9.1 følgende sitat: 

 

«Ved en del forekomster står en ovenfor komplekse malmer med både mutbare og 

registrerbare komponenter der det ikke er mulig å se komponentene hver for seg. 

Staten eier i disse tilfellene i prinsippet kun en ideell andel av forekomsten. Dette vil 
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være tilfellet med f.eks. apatittholdig jernmalm og krystalliske drusemineraler. Så 

lenge de mutbare elementene verdimessig utgjør hovedbestanddelen, må det 

imidlertid være riktig at staten kan disponere over forekomsten gjennom å dele ut 

utmål på hele forekomsten. Utvalget viser i denne sammenheng til prinsippet i bvl. § 

39 om at utmålshaver kan bryte ut og nyttiggjøre seg de ikke-mutbare mineralene 

dersom dette er nødvendig for å drive ut de mutbare mineralene.»  

 

Saksøker anfører at selv om drøftelsene står i tilknytning til vilkår for utmål, må det også 

få betydning for retten til å bryte ut grunneiers mineral.  

 

Retten finner ikke, på bakgrunn av disse spredte sitatene i forarbeidene, rettskildemessig 

grunnlag for å stille krav som ikke fremgår av ordlyden. Det gjelder selv om man leser 

sitatene i sammenheng.  

 

Lovens system tilsier at man ikke legger begrensninger som «biprodukt» eller 

«hovedbestanddel» på retten til å ta ut grunneiers mineral etter mineralloven § 32. Det er 

vilkår for tildeling av utvinningsrett at en drift på statens mineraler er drivverdig, jf. 

mineralloven § 29. Videre er det krav om driftskonsesjon for å igangsette gruvedrift på 

store forekomster, som Engebøforekomsten, uavhengig av om formålet er å utvinne statens 

eller grunneiers mineral. Det følger av mineralloven § 43. I den sammenhengen vurderes 

både prosjektets økonomiske og bergfaglige sider. Dersom det er to konkurrerende 

virksomheter som søker om driftskonsesjon, vil Direktoratet for mineralforvaltning 

eventuelt kunne vurdere disse opp mot hverandre.  

 

Bestemmelsen i mineralloven § 32 innebærer en viss fortrinnsrett til den som har 

utvinningsrett til statens mineral over den som har utvinningsrett til grunneiers mineral. 

Fordi det er metallene og statens mineraler som historisk har vært mest verdifulle, har også 

minerallovgivningens system vært å fremme og sikre drift av statens mineraler. Det er ikke 

slik at «førsteretten» til utvinning følger det mineralet med mest verdi i forekomsten. 

Retten viser til at det flere ganger er vurdert om man bør oppheve skillet mellom statens og 

grunneiers mineraler, herunder styrke grunneiers rettigheter. Det har så langt ikke ført til 

noen lovendring. 

 

Retten peker i den sammenhengen på at de økonomiske verdiene av grunneiers mineraler 

er sikret gjennom reglene om tonnøre etter mineralloven § 57 og eventuelt vederlag etter 

mineralloven § 32 annet ledd tredje setning. Dersom utvinner av statens mineraler ønsker å 

utnytte mer av forekomsten enn det som er nødvendig for å komme til statens mineraler, 

krever det avtale med grunneier eller ekspropriasjon. Kostnadene ved å få tilstrekkelig 

tilgang til grunneiers mineraler må utvinner av statens mineraler hensynta. Retten legger til 

grunn at dersom grunneiers mineraler faktisk utgjør en verdimessig hovedkomponent, vil 

det ha vesentlig betydning for prosjektets lønnsomhet. Det kan igjen få betydning for 

drivverdighetsvurderingen etter mineralloven § 29 og de økonomiske vurderingen som 

gjøres i forbindelse med driftskonsesjon.    
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Saksøker har vist til sameierettslige prinsipper og at det foreligger et sameie mellom 

grunneieren og staten. Synspunktet er at styringsretten tilligger den som har størst andel. 

Retten mener dette synspunktet ikke kan føre fram. I dette tilfellet regulerer mineralloven 

ganske omfattende tilgangen til statens og grunneiers mineraler. Det må gå foran 

eventuelle sameierettslige prinsipper.    

 

Det er heller ingen andre holdepunkter i rettskildene for at man skal tolke inn en 

begrensning i retten til uttak knyttet til om statens mineral utgjør en verdimessig 

hovedkomponent eller at grunneiers mineral må være et biprodukt. Det er vist til 

definisjonen av biprodukt i forurensingsloven § 27 uten at det anses av retten som 

avgjørende i denne sammenhengen.   

 

Rettens konklusjon er at det ikke kan tolkes inn et krav i mineralloven § 32 om at utvinner 

av statens mineral ikke kan ta ut grunneiers – og dermed heller ikke statens – mineraler 

dersom ikke statens mineral er den verdimessige hovedkomponenten og grunneiers mineral 

et biprodukt. 

 

Retten går derfor ikke inn på en vurdering av om granat i dette tilfellet er den verdimessige 

hovedkomponenten i Engebøforekomsten eller ikke.  

 

3.6. Prosjektets realisme 

Arctic Mineral Resources har videre anført at et urealistisk prosjekt ikke kan skape 

rettigheter etter mineralloven § 32 første ledd. Det følger blant annet av at mineralloven må 

tolkes i lys av prinsippet i Grunnloven § 112.  

 

Arctic Mineral Resources har vist til at Conocos prosjekt var et luftslott og helt urealistisk. 

Det er først og fremst vist til at Conoco hadde lagt opp til et veldig stort dagbrudd. Hvis 

man i tillegg tar hensyn til en nødvendig sikkerhetssone rundt dagbruddet, ville bygda 

Vevring blitt utslettet. Anførselen knytter seg til den søknaden som lå til grunn for 

Conocos søknad om utmål.  

 

Retten viser til at det må behandles som en anførsel om utvinningsrettens gyldighet, se 

nedenfor under pkt. 5. Lovens system tilsier at dersom søknaden om utmål ikke var 

realistisk, må det eventuelt få betydning ved tildeling av utvinningsrett. 

 

3.7. Retten til å utnytte grunneiers mineraler 

Saksøktes påstand går ut på at Nordic Rutile ikke har rett til å utnytte granat eller andre av 

grunneiers mineraler på de aktuelle eiendommene. Retten har ovenfor kommet til at Nordic 

Rutile etter mineralloven § 32 første ledd andre punktum kan ta ut grunneiers mineraler, 

herunder granat, så langt det er nødvendig for å ta ut forekomst av rutil. På bakgrunn av 

saksøkers påstand er det nødvendig også å vurdere i hvilken grad saksøkte kan utnytte de 

av grunneiermineralene som er tatt ut.  
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Retten peker på at saksøker ikke har andre anførsler for sin påstand enn at det ikke er 

adgang til å bryte ut mineralene, og drøftelsen blir derfor forholdsvis kortfattet.    

 

Utgangspunktet er at utvinner av statens mineral kan nyttiggjøre seg forekomst av 

grunneiers mineraler som rettmessig er tatt ut i medhold av mineralloven § 32 første ledd. 

Loven skiller ikke mellom mineraler som blir fraskilt før oppredning (for eksempel 

gråberg) eller de som først blir fraskilt ved oppredning, jf. NUT 1967: 2 pkt. X.3. Men som 

det fremholdes samme sted i forarbeidene, «det er enda sterkere grunn til at gruveeieren 

skal kunne beholde de stoffer som først fraskilles ved oppredning, som regelmessig 

medfører betydelige omkostninger». Det heter videre at en regel om at «gruveeieren ikke 

skulle kunne nyttiggjøre seg biproduktene, kunne faktisk komme til å medføre at den 

lovbestemte – men tilfeldige og vilkårlige – grense mellom mutbart og ikke mutbart kunne 

bli et stengsel for en rasjonell utvikling av bergverksindustrien.» Hovedregelen er altså at 

utvinner av statens mineral skal kunne beholde også de av grunneiers mineraler som 

foredles gjennom en oppredningsprosess.   

 

Det er ikke nødvendig å inngå avtale med grunneier for så vidt gjelder disse mineralene, 

men det må betales et vederlag, også kalt tonnøre. Det er det samme vederlaget for 

grunneiermineraler og statens mineraler, se mineralloven § 57 første ledd, jf. mineralloven 

§ 32 andre ledd første setning.  

 

Utgangspunktet om at utvinner kan utnytte grunneiers mineraler som er tatt ut etter 

mineralloven § 32 første ledd andre setning, gjelder ikke dersom grunneiers 

mineralforekomst «åpenbart kan utnyttes selvstendig». Unntaket følger av § 32 annet ledd 

andre setning. Begrunnelsen er at dersom grunneiers mineral kan utnyttes selvstendig, vil 

grunneier lide et tap om utvinneren av statens mineraler utnytter slike grunneiermineraler 

eller ødelegger dem i forbindelse med sin drift på statens mineraler. I så fall kan grunneier 

selv beholde mineralene, eller overlate disse til utvinner av statens mineraler mot betaling 

av vederlag, jf. andre ledd tredje punktum. Partene bestemmer i utgangspunktet selv 

vederlagets størrelse. Tvist om vederlagets størrelse avgjøres ved skjønn, jf. § 53, jf. andre 

ledd fjerde punktum. 

 

Hvorvidt Nordic Rutile kan utnytte granaten kommersielt uten å betale vederlag, avhenger 

av verdien av granaten. Det skal med andre ord gjøres en drivverdighetsvurdering. 

Saksøker har redegjort for at Arctic Mineral Resources har sendt søknad til Direktoratet for 

mineralforvaltning etter § 32 andre ledd andre setning med krav om at Direktoratet 

vurderer om granaten kan utnyttes selvstendig. Det fremgår av vitneforklaringen til 

avdelingsleder Marte Kristoffersen fra Direktoratet for mineralforvaltning at denne 

bestemmelsen aldri tidligere er blitt benyttet. Hvorvidt denne bestemmelsen kan anvendes, 

er ikke et tema for retten.  

 

For helhetens skyld viser retten til at Nordic Rutile har inngått avtale med grunneiere på 

østsiden av fjellet om vederlag for granat. 
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4. Grunnloven § 105 og EMK P1-1 

 

4.1. Innledning 

Saksøker har anført at granat er grunneiers mineral og derfor ikke kan overføres til andre 

uten full erstatning. Grunneieren kan ikke fratas sine mineraler uten ekspropriasjon. Som 

grunnlag er det vist til Grunnloven § 105 og EMK P1-1. Saksøker hevder at det skjer en 

overføring av granat fra grunneierne til Nordic Rutile uten erstatning. Det må få betydning 

for tolkningen av mineralloven § 32 første ledd om retten til å bryte ut grunneiers mineral.  

 

Saksøkte anfører at det ikke er skjedd noen overføring av eiendomsrett fra grunneier til 

utvinner. Uansett er en overføring ikke i strid med Grunnloven § 105 eller EMK P1-1 fordi 

grunneier får erstatning.  

 

4.2. Grunnloven § 105 

Grunnloven § 105 verner eiendomsretten og lyder:  

 

«Fordrer statens tarv at noen må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig 

bruk, så bør han eller hun ha full erstatning av statskassen.» 

 

Eiendoms- eller råderett over mineraler omfattes av bestemmelsen. Spørsmålet er om 

grunneier har «avgitt» mineraler til utvinner, det vil si om det er skjedd noen overføring av 

eiendomsrett fra grunneier til staten eller den som utleder sin rett fra staten. Det første 

spørsmålet er hva som i dette tilfellet er grunneiernes «eiendom», det vil si hvilke 

mineraler som tilhører grunneier.  

 

Grunneieren har ikke enerett til mineralressurser på egen eiendom. Utgangspunktet er som 

nevnt ovenfor under pkt. 3.3 at grunneieren har eiendomsretten til grunnen og grunnens 

bestanddeler, så lenge annet følger av mineralloven bestemmelser. Grunneiers rett 

avgrenses negativt, og det må trekkes en grense mot de rettigheter som følger med statens 

mineraler.  

 

Bergverkskomiteen, NUT 1967: 2 pkt. V.1 viser til Ekspropriasjonslovutvalget av 1948, og 

siterer utvalgets innstilling av 1. mars 1950 s 15. Retten tar med følgende fra dette sitatet:  

  

«Når Utvalget skal ta standpunkt til spørsmålet om ekspropriasjon, bygger det på 

forutsetningen om at mineralske forekomster som ikke går inn under bergverksloven, 

er privat eiendomsrett undergitt og bare vil kunne kreves avstått mot full erstatning 

til grunneieren.»  

 

Utvinningsrettens innhold etter mineralloven § 32 angir grensen for hva som følger med en 

utvinningsrett til statens mineral. For gjennomgang av mineralloven § 32 vises det til pkt. 3 

ovenfor. Utgangspunktet er at så lenge utvinner bare bryter ut de av grunneiers mineraler 

som er nødvendig for å komme til statens mineral, og ikke tilegner seg noe av det som 

åpenbart har selvstendig verdi, er det ikke skjedd noen overføring av eiendomsrett. 
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Grunneier har da ikke avgitt noen eiendom. I den grad grunneiers mineral som er brutt ut 

åpenbart kan utnyttes selvstendig, disponerer grunneier selv over dette.  

 

Retten peker på at forholdet til Grunnloven § 105 har vært utredet flere ganger i 

forbindelse med at man har vurdert å endre mineralloven, se for eksempel vedlegg 2 til 

NOU 1996: 11. Det fremgår at en innskrenkning av grunneiers rett til grunneiers mineraler 

ut over det som allerede følger av mineralloven, vil kunne komme i strid med Grunnloven. 

Det er ingen holdepunkter for at dagens lovgivning anses å være i konflikt med 

Grunnloven.  

 

Saksøker har imidlertid anført at når Nordic Rutile fokuserer på utvinning av statens 

mineral minimeres verdien av grunneiers mineral. Dersom grunneierne utvinner 

mineralene selv, ved sin avtale med Arctic Mineral Resources, vil de kunne få mer igjen 

for ressursene. For det første blir det stående verdifull granat igjen i fjellet som saksøker da 

ikke kan utnytte. For det andre vil oppredningsprossen til Nordic Rutile ødelegge verdifull 

granat. En stor del av fortjenesten ved gruvedrift ligger nettopp i prosessen med å utvinne 

og opprede. Utvinningsretten til statens mineral medfører dermed en overføring av 

grunneiers rett til å råde over den samlede granatforekomsten på sin eiendom.  

 

Etter rettens vurdering er dette et spørsmål om en rådighetsinnskrenkning på grunneiers 

hånd. Minerallovgivningen regulerer utvinning av statens mineraler og grunneiers 

mineraler. Formålet er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk 

av mineralressursene. Utnyttelse av statens mineraler kan dermed medføre begrensninger 

på grunneiers mulighet til å utvikle egne prosjekter på de mineralene grunneier har 

eiendomsrett til.  

 

For at Grunnloven § 105 skal få anvendelse, er det imidlertid ikke nok at loven regulerer 

eiendommens bruk på en slik måte at dens verdi for eieren reduseres. 

Rådighetsinnskrenkninger er ikke vernet etter Grunnloven § 105. Bestemmelsen får ikke 

anvendelse.  

 

Retten viser til at grunneier uansett har krav på erstatning for den granaten grunneier har 

eiendomsrett til. For den delen av granaten som er tatt ut av fjellet, gir mineralloven § 32 

annet ledd en oppskrift. Det er ingen holdepunkter for at ikke vederlaget etter denne 

bestemmelsen skal kunne dekke grunneiernes eventuelle tap.  

 

I tillegg vil grunneierne motta tonnøre etter mineralloven § 57. Det vil si en årlig avgift på 

0,5 prosent av omsetningsverdien av det som utvinnes. Både verdien av statens og 

grunneiers mineraler skal tas med, dersom de nyttiggjøres ved omsetning, se Ot.prp. nr. 43 

(2008-2009) side 150.  

 

På den bakgrunn finner ikke retten det sannsynliggjort at Nordic Rutile minimerer verdien 

av grunneiers mineraler på en slik måte at det kommer i konflikt med Grunnloven § 105.  
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4.3. EMK P1-1 

Saksøker har også anført at mineralloven § 32 medfører en overføring av grunneiers 

mineraler i strid med EMK P1-1. Bestemmelsen er gjort til norsk rett gjennom 

menneskerettsloven og lyder slik i norsk oversettelse: 

 

«Art 1. Vern om eiendom 

Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal 

bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er 

hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper.» 

 

Bestemmelsene ovenfor skal imidlertid ikke på noen måte svekke en stats rett til å 

håndheve slike lover som den anser nødvendige for å kontrollere at eiendom blir 

brukt i samsvar med allmennhetens interesse eller for å sikre betaling av skatter eller 

andre avgifter eller bøter.» 

 

Bestemmelsen har blitt utviklet og presisert gjennom praksis fra Den europeiske 

menneskerettsdomstolen (EMD).  

 

Retten legger til grunn at retten til grunneiers mineraler i utgangspunktet er en 

rettighetsposisjon som er vernet etter bestemmelsen. Det synes heller ikke å være noen 

uenighet mellom partene om dette. Spørsmålet er om mineralloven § 32 utgjør et inngrep i 

grunneiers rettigheter etter EMK P1-1 der grunneiers mineral ligger sammenblandet med 

statens mineral. Det er en vurdering av om grunneier er fratatt rettigheter eller at 

eksisterende rettigheter er innskrenket.  

 

Etter rettens syn skjer det ingen overføring av eiendom, det vises til drøftelsene ovenfor 

under pkt. 3.3 og 4.2. «For there to have been a deprivation of property, the applicant must, 

of course, demonstrate that he or she had title to it», se Harris, O'boyle & Warbrick, Law 

Of The European Convention On Human Rights, fourth edition, side 875.  

 

Man kan, på samme måte som i relasjon til Grunnloven § 105, reise spørsmål om 

utvinningsrett etter mineralloven § 32 innebærer et inngrep i form av båndleggelse av 

muligheten til å drive gruvedrift på grunneiers mineraler.  

 

Retten vil i det følgende si noe om hvorvidt det kan legges til grunn at fordi Nordic Rutile 

har en utvinningsrett til statens mineraler, vil grunneiers mulighet til å råde over granaten 

som beskrevet i prosjektet til Arctic Mineral Resources bli begrenset. Det gjelder både 

spørsmålet om det blir stående igjen verdifull granat i fjellet som saksøker da ikke kan 

utnytte, og om oppredningsprossen til Nordic Rutile vil ødelegge verdifull granat.  

 

Det har for retten vært ført bevis for forskjellene mellom de to prosjektene med hensyn til 

hvordan granat utnyttes. Ethan Barnes er Project Exploration Geologist i Arctic Mineral 

Resources. Han sa i sin vitneforklaring at med prosjektet til Nordic Rutile vil deler av 

forekomsten som er interessante for Arctic Mineral Resources stå igjen. Det innebærer at 

Arctic Mineral Resources kunne ha utnyttet mer av fjellet. Han viste til at Arctic Mineral 
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Resources kan være interessert i deler av forekomsten som hadde mindre enn 2 % 

titandioksid (TiO2), så lenge det var mer enn 32 % granat. Analysene bygger på tidligere 

prøver gjort i Engebøfjellet. Det vises til at Arctic Mineral Resources gjennomførte 

kjerneboringer mens hovedforhandlingen pågikk for nærmere å analysere og avgrense 

forekomsten. Mona Schanche er direktør for ressurs og samfunnskontakt i Nordic Mining. 

Hun forklarte at rutil og granat følger hverandre i eklogitten. Det innebærer at dersom man 

tar ut rik rutilmalm, tar man også ut rik granatmalm. Retten finner det sannsynliggjort at 

det vil stå igjen noe granat i fjellet, selv om det er uklart hvor mye det eventuelt dreier seg 

om.  

 

Et annet spørsmål er om en oppredningsprosess fokusert på rutil, ødelegger granat som 

grunneier kunne utnyttet på en annen og bedre måte. Begge prosjektene synes å være i et 

løp hvor det skal finnes fram til den mest optimale oppredningsprosessen. Flere av vitnene 

forklarte hvordan det tar tid – basert på analyser og tester – å finne frem til best mulig 

prosessfigurasjon og best mulig fysisk utstyr. Det vises til forklaringene fra Ivar Fossum, 

Nils Egil Johannessen i tillegg til Mona Schanche. Nordic Rutile er nødvendigvis kommet 

lenger enn Arctic Mineral Resources. 

 

Direktør for ressurs og samfunnskontakt i Nordic Mining, Mona Schanche, forklarte 

hvordan det ikke hadde vært så enkelt å ta ut granat fra Engebø-forekomsten i en slik 

renhet som man først hadde sett for seg. Av de prosesstestene som er gjennomført, er 

halvparten på granat for å finne ut hvordan man kan få ut granat med en tilstrekkelig 

renhet. Nordic Rutile har benyttet ulike type utstyr og gjennomført tester på mange tonn. 

De er kommet til at man kan produsere en jevn strøm av #80 mesh, men at det er vanskelig 

å få en jevn produksjon av et grovere produkt. Det er ikke økonomi å investere i et grovere 

produkt, og det vil gå ut over den totale granatutvinningen. Hun viste til at de har erfart at 

den grove granaten ofte er innesluttet av andre mineraler, og at de sprekker i knuseren. 

Hun viste også til at Nordic Rutile ønsker å ta ut så mye grov granat som de kan, og at de 

ikke maler granat finere for å ta ut rutil. Slik forekomsten er, vil det ikke ha betydning for 

granatproduksjonen at Nordic Rutile fokuserer på rutil. 

 

Selv om Arctic Mineral Resources legger til grunn at de skal kunne produsere grovere 

granat og frembringe andre produkter, er det så vidt retten har skjønt, ikke gjennomført 

tilsvarende prosesstester som Nordic Rutile har gjort. Arctic Mineral Resources har heller 

ikke kommentert funnene fra de prosesstestene som Nordic Rutile har gjennomført. Retten 

finner det derfor ikke sannsynliggjort at det ved Nordic Rutiles prosjekt går tapt mye 

potensiell fortjeneste på granat. Retten kan likevel ikke se bort fra at et annet prosjekt enn 

Nordic Rutile, vil kunne produsere andre granatprodukter.  

 

Det ble også ført rikelig med bevis for markedene for granat og rutil. Vitnene Hans Arne 

L'orange i Clarksons Platou Securities AS og General Manager Galvin Lim i TZMI 

forklarte seg om markedene for granat og rutil. Begge markedene er sykliske og lite 

transparente. Men særlig er det for granat et marked hvor transaksjonene i stor grad går 

mellom etablerte kundeforhold og hvor prisene i liten grad er offentlig kjent. For granat vil 
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det derfor være særlig viktig å ha en langsiktig avtale med avtaker av produktene. 

Mulighetene for å etablere et slikt forhold kan være ulik for de to prosjektene avhengig av 

graden av foredling av granatproduktene.  

      

Fordi Nordic Rutile har en utvinningsrett til statens mineraler, må det legges til grunn at 

grunneiers mulighet til å råde over granaten som beskrevet i prosjektet til Arctic Mineral 

Resources er begrenset. En stor del av fortjenesten ved gruvedrift ligger nettopp i 

prosessen med å utvinne og opprede. Retten kan ikke se bort fra at prosjektet til Arctic 

Mineral Resources ville fått mer ut av grunneiers mineraler på de aktuelle eiendommene. 

Retten peker også på at det for grunneierne og Arctic Mineral Resources ikke bare dreier 

seg om det økonomiske utbyttet av granat, men også hvordan selve gruvedriften skal 

gjennomføres med hensyn til om det skal være dagbrudd eller ikke og hvordan avfall fra 

gruvedriften skal disponeres.  

 

Retten kommer til at det foreligger et inngrep etter EMK P1-1. Utvinningsrett er en 

privatrettslig rettighet. Retten er derfor i tvil om kontrollregelen i P1-1 får anvendelse. I så 

fall får prinsippregelen anvendelse, se Guide on Article 1 of Protocol No.1 avsnitt 108: «If 

the interference with the property rights cannot be qualified under the second or the third 

rule, the first rule applies (the so-called catch-all formula).»  

 

Praksis fra EMD gir uttrykk for at «inngrep i eierens rettighetsutnyttelse, om dette ikke 

skal komme i strid med P 1-1, må være i samsvar med loven og ikke vilkårlig, det må 

forfølge et legitimt formål, og det må være forholdsmessig», se HR-2016-304-S avsnitt 43.  

 

Lovkravet er oppfylt. Inngrepet reguleres av mineralloven både når det gjelder vilkår for 

utvinningsrett og utvinningsrettens innhold. Loven er tilstrekkelig presis, forutsigbar og 

tilgjengelig. Inngrepet er i dette tilfellet i samsvar med loven. Formålet er videre legitimt, 

nemlig å tilrettelegge for effektiv og rasjonell utnyttelse av mineralressurser i Norge. På 

dette punktet er det ikke aktuelt å sette seg ut over lovgivers skjønn, med mindre tiltaket er 

formålsløst, vilkårlig eller bryter med andre konvensjonsrettigheter, se HR-2016-304 

avsnitt (56). Det er ikke tilfelle i denne saken.  

 

Dernest er det et spørsmål om utvinningsrett til statens mineraler etter mineralloven § 32 er 

forholdsmessig etter P1-1. Når det gjelder spørsmålet om forholdsmessighet, kreves det en 

rimelig balanse mellom inngrepet og formålet det forfølger.  

 

Vi har et todelt system for reguleringen av tilgangen til mineralressurser, med ulike 

bestemmelser for det som er definert som statens mineraler og grunneiers mineraler. For å 

utnytte hele forekomsten kan det være nødvendig med rettslig tilgang både til statens 

mineraler og grunneiers mineraler. Det er ingen regler som direkte sikrer samordning 

mellom drift på grunneiers mineral og statens mineral når de befinner seg i samme 

forekomst. Mineralloven gir, som beskrevet ovenfor, en viss forrang til utvinner av statens 

mineral ved bestemmelsen i mineralloven § 32.  
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Saksøker har anført at formålet med loven – det vil si en effektiv og rasjonell utnyttelse av 

mineralressurser – i like stor grad kan oppnås ved at grunneierne gjennom Arctic Mineral 

Resources utvinner Engebøforekomsten. Retten ser ikke bort fra at det er riktig. Det kunne 

i så fall vært gjennomført ved at grunneierne også hadde sikret seg utvinningsrett til statens 

mineraler. Staten utvinner ikke mineralene selv, men gir utvinningsrett til første finner. I 

dette tilfellet har Nordic Rutile overtatt utvinningsretten gjennom å kjøpe utmålet til første 

finner. Grunneierne var ikke avskåret fra å få utvinningsrett til statens mineraler på samme 

måte.  

 

Utvinningsretten må også sees i sammenheng med reglene om driftskonsesjon etter 

mineralloven § 43. Driftskonsesjon gis av Direktoratet for mineralforvaltning etter en 

skjønnsmessig prøving. Det legges blant annet vekt på om det er lagt opp til en bergfaglig 

forsvarlig drift og om prosjektet fremstår som økonomisk gjennomførbart. Oppstart av drift 

kan også være avhengig av tillatelse fra andre offentlige myndigheter, for eksempel 

tillatelse etter forurensningsloven eller plan- og bygningsloven. Direktoratet for 

mineralforvaltning kunne vurdere konkurrerende prosjekter opp mot hverandre ved 

tildeling av konsesjon.  

 

Vederlag eller erstatning for inngrepet er et relevant moment under 

forholdsmessighetsvurderingen. Grunneierne har for det første krav på den generelle 

tonnøren etter mineralloven § 57. For det andre har grunneier krav på vederlag dersom 

utvinner overtar grunneiers mineral etter mineralloven § 32 annet ledd tredje setning.  

 

Retten viser videre til at grunneierne var informert om, og var til stede ved, 

utmålsforretning i 1997. Videre har grunneierne vært informert om søknad om 

driftskonsesjon. Det både er og var mulighet til å forfølge vedtakene gjennom en 

alminnelig forvaltningsrettslig klageprosess eller for domstolene.  

 

Rettens konklusjon er at det ikke er noen brudd på EMK P1-1.  

 

5. Utvinningsrettens gyldighet 

 

5.1. Innledning 

Retten har kommet til at saksøkte på grunnlag av utvinningsretten til statens mineraler har 

rett til å ta ut og utnytte noe av grunneiers mineraler innenfor rammene av mineralloven § 

32.  

 

Saksøker har subsidiært anført at det opprinnelige utmålet av 1997 og forlengelsen av 2017 

er ugyldige. Saksøkte anfører at ingen av vedtakene er ugyldige.  

 

5.2. Utmålet av 1997  

Retten har fått fremlagt protokoll fra utmålsforretningen 23. oktober 1997. Der fremgår det 

at vilkårene for utmål er oppfylt og det geografiske området for utmål er nærmere angitt.  
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Utmålsforretningen overfører statens eiendomsrett til statens mineraler. Selve 

utmålsforretningen, eller utmålsbrevet, er et forvaltningsvedtak. Det fremgår av 

protokollen at utmålsforretningen kan påklages til departementet etter forvaltningsloven § 

28.  

 

Saksøker har anført at det foreligger flere feil ved vedtaket, både innholds- og 

tilblivelsesmangler, og at utmålet (utvinningsretten) derfor ikke er gyldig. Det er anført at 

prosjektet ikke var realistisk og bærekraftig, at forekomsten ikke var økonomisk drivverdig 

og at saksbehandlingen ikke var forsvarlig.  

 

Saksøkte anfører at det ikke foreligger noen feil ved vedtaket og at det er gyldig. 

 

Det er vedtakstidspunktet som er avgjørende for vurderingen av om betingelsene 

for å treffe vedtak var oppfylt. Det vil for det første si bergverksloven av 1972 slik den lød. 

Videre er det de faktiske forholdene på vedtakstidspunktet som er avgjørende, se blant 

annet Graver, Alminnelig forvaltningsrett, side 554 og Rt-2012-1985 avsnitt 79-81. Det er 

saksøker som har bevisbyrden for at vilkåret for utmål ikke var oppfylt.  

 

Drivverdighet 

Etter bergverksloven § 33 skulle Bergmesteren – som det da het – gi utmål dersom vilkår 

for utmål forelå. Utgangspunktet er at dersom utmålet ikke hadde lovhjemmel, det vil si 

om lovens vilkår for utmål ikke var oppfylt, er utmålet heller ikke gyldig.  

 

Det var et krav om drivverdighet etter bergverksloven § 23. Bestemmelsen lød slik:  

 

«Muteren kan kreve utmål dersom han gjør sannsynlig at forekomsten av mutbart 

mineral har en slik rikholdighet, størrelse og beskaffenhet ellers at den kan antas å 

være, eller innen rimelig tid bli, drivverdig.» 

 

Drivverdighetsvilkåret skulle ikke tolkes for strengt. Når det gjelder hva som nærmere lå i 

drivverdighetsvilkåret, fremgår følgende av og Ot. prp. nr. 1 (1971-1972) pkt. II.E.1:  

 

«Forslaget innebærer ikke mer enn at mulig drivverdighet skal sannsynliggjøres. 

Stort mer forsiktig kan man vanskelig uttrykke seg hvis det i det hele tatt skal stilles 

noe krav. Hva som i praksis skal til for å tilfredsstille et slikt krav til 

sannsynliggjøring, må vurderes i hvert enkelt konkret tilfelle. Det er derfor ikke 

mulig å lovfeste noen spesielle retningslinjer. Det må bli opp til bergmesteren i det 

enkelte tilfelle å foreta den nødvendige vurdering. Det bergmesteren skal kreve, er at 

undersøkelser blir gjennomført i et slikt omfang at det blir mulig å foreta en 

vurdering av hvor vidt rekvirentens grunnlag lar seg betegne som realistisk eller ikke. 

Urealistiske søknader skal avslås. Ved denne vurdering skal bergmesteren legge til 

grunn et praktisk og liberalt skjønn.» 
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Med hensyn til tidsperspektivet, måtte det i alle fall gjøres sannsynlig at forekomsten 

kunne bli drivverdig innen rimelig tid. 

 

Retten peker på at det for øvrig er sparsomt med rettskilder som kan bidra til hvordan 

bestemmelsen var å forstå. Bestemmelsen er imidlertid videreført i mineralloven § 29. I 

forarbeidene til denne bestemmelsen fremgår det at Direktoratet for mineralforvaltning 

skal foreta en prøving av om lovens vilkår er oppfylt. Det er ingen skjønnsmessig prøving 

av om utvinningsrett bør utstedes, se Ot.prp. nr. 43 (2008-2009) pkt. 9.2. Drivverdighet er 

først og fremst et økonomisk spørsmål, se Thor Falkanger, Mineralloven. Lovkommentar, 

§ 29. Søknad om utvinningsrett, Juridika.  

 

Tidligere bergmester Per Zakken Brekke forklarte for retten at kravet til drivverdighet 

innebar at det ikke var nok å vise at det var metallmalm, men at søker også måtte vise at de 

kunne få et produkt ut av malmen.  

 

Saksøker har anført at det i kravet til drivverdighet skal ses hen til om prosjektet var 

realistisk i et miljøperspektiv under henvisning til Grunnloven § 112 eller politisk realistisk 

på grunn av størrelsen på dagbruddet. Det er ingen holdepunkter for at det også skulle 

gjøres slike vurderinger i forbindelse med utvinningsrett.  

 

Reglene om utvinningsrett må ses i sammenheng med reglene om driftskonsesjon. Reglene 

om driftskonsesjon fulgte ikke av bergverksloven, men av konsesjonsloven av 1917. En 

utvinningsrett ga utvinner en eksklusiv og midlertidig rett til nærmere å utvikle et prosjekt 

knyttet til statens mineraler på de aktuelle eiendommene. Hensynet til miljø og andre 

samfunnsmessige interesser kommer først og fremst inn i vurderingen av om det skal gis 

driftskonsesjon, eventuelt om andre nødvendige tillatelser skal gis.   

 

Retten legger videre til grunn, på bakgrunn av uttalelsene i Ot. prp. nr. 1 (1971-1972) som 

er sitert ovenfor, at retten bør være noe tilbakeholden med å overprøve forvaltningens 

rettsanvendelsesskjønn når det gjelder spørsmålet om kravet til drivverdighet er oppfylt. 

Det dreier seg om bergfaglige spørsmål med hensyn til utvikling av mineralressurser.  

 

Retten går da inn på spørsmålet om drivverdighetsvilkåret var oppfylt i 1997.  

 

Av protokollen fra utmålsforretningen fremgår det at vilkåret for drivverdighet var vurdert 

og funnet oppfylt. Fra protokollen fremgår følgende: 

 

«Bergmesteren viser til innstillingen til bergverkslovskomiteen av 1961 og pekte på 

at utmålsskjønnet skal være liberalt mht. drivverdighet og konstaterte at vilkårene for 

krav om utmål jfr. lov av 30. juni 1972 nr. 70 § 23 er oppfylt.» 

 

Det er videre referert i protokollen at Harald Hjermann som var advokat for grunneierne, 

tok opp under møtet i 1997 at det ikke var «sannsynliggjort i tilstrekkelig grad at det 

foreligger en drivverdig forekomst.» Drivverdighetsvilkåret må dermed ha vært drøftet.  

https://juridika.no/lov/2009-06-19-101/%C2%A729/kommentar/
https://juridika.no/
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Saksøker har anført at Conocos økonomiske beregninger ikke var realistiske og at 

prosjektet ikke var økonomisk drivverdig. Det var uriktige prisbaner ved modellering av 

fremtidige inntekter, verdien av granat var uriktig regnet inn og vesentlige kostnader, 

særlig til tunnel, var utelatt.  

 

Retten viser at Bergmesteren hadde et omfattende faktisk grunnlag for den vurderingen 

som ble foretatt som inkluderte økonomiske beregninger fra DuPont/Conoco. Det vises til 

fremlagt søknad med tilleggsdokumentasjon. Videre viser retten til vitneforklaring fra 

tidligere medarbeider i Conoco, Gary McMahill, som var ansvarlig for «the economics» 

for prosjektet om hvordan beregningene var foretatt.  

 

Det er for retten ikke sannsynliggjort at Conoco la uriktige prismodeller på rutil til grunn i 

1997. Det er ikke holdepunkter for at Conoco ikke beregnet prosjektets drivverdighet 

basert på sin beste tilgjengelige kunnskap på tidspunktet – både om markedene og hvordan 

best modellere prisbaner. Tvert imot fremstår underlaget for søknaden som grundig og 

balansert. For så vidt gjaldt prisene på rutil kunne Conoco bruke kunnskap fra innkjøpere 

av rutil i DuPont. Retten peker på at man ikke kan bruke dagens kunnskap om hvordan 

markedet har utviklet seg for granat og rutil eller dagens «best practice» med hensyn til 

økonomiske beregninger av gruveprosjekter som grunnlag for å si at prosjektet ikke kan ha 

fremstått som økonomisk drivverdig i 1997.  

 

Retten viser videre til at Conoco kunne regne inn verdien av ikke-mutbare mineralene, i 

den utstrekning de kunne utvinnes og utnyttes i henhold til loven. Dette følger av 

prinsippet i daværende bergverksloven § 39. Brev fra Bergmesteren til advokat Høivik av 

14. oktober 1997, rett forut for utmålsforretningen, viser hvordan Bergmesteren forholdt 

seg til dette spørsmålet under drivverdighetsvurderingen:  

 

«Den vurderingen som er avgjørende etter bvl. § 23 er om forekomsten av rutil kan 

sies å være eller innen rimelig tid å kunne bli drivverdig. I denne vurderingen kan 

tilleggsverdien av eventuelle biprodukter inngå da det følger av bvl. § 39 at slike 

biprodukter kan nyttiggjøres av utmålshaveren. Gruveeieren kan kun bryte ikke 

mutbare mineraler i den grad det er nødvendig for uttaket av det mutbare mineralet. 

Se i den anledning f.eks. ot.prp. nr. 1 1971-1972. pkt. E.4 s.22 flg. 

 

Dersom Bergmesteren før gruvedriften setter i gang finner at det ikke mutbare 

mineralet finnes i slik mengde og form at det med fordel kan gjøres til gjenstand for 

selvstendig gruvedrift så vil det bli truffet beslutning om at utmålshaver ikke kan 

nyttiggjøre seg de ikke mutbare mineralene uten grunneier/rettighetshavers 

samtykke. Nyttiggjøring av disse mineralene vil i så tilfelle være et privatrettslig 

spørsmål mellom partene som kan løses ved avtale eller gjennom ekspropriasjon etter 

lov av 21.03.1952 nr. 1 om avståing av grunn m.v. til drift av ikke mutbare 

mineraler.» 

 

Retten kan ikke se at denne vurderingen på en uriktig måte hensyntar verdien av grunneiers 

mineral. Tvert imot viser dette at bergmesteren først og fremst ser på verdien av statens 
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mineraler. Retten viser også til vitneforklaringen fra tidligere bergmester Per Zakken 

Brekke. Han forklarte at de i vurderingen av drivverdighet la liten vekt på granaten i 

forekomsten. Det var fordi de mente markedet for granat var lite på det tidspunktet og at 

produktene av granat fra forekomsten ikke ville bli gode nok. 

 

Videre kan retten heller ikke se at saksøker har sannsynliggjort at det var granat som i 

realiteten var hovedproduktet ved søknaden om drivverdighet og dermed dannet grunnlag 

for søknaden. Etter rettens vurdering fremkommer dette ikke av de fremlagte økonomiske 

beregningene. Tvert imot viser vitneforklaringene at granat ikke var en viktig del av 

prosjektet. Deputy General Counsel Dagfinn Nygaard som på tidspunktet jobbet i Conoco, 

forklarte at formålet med prosjektet var å hente ut rutil til den kjemiske produksjonen til 

DuPont. DuPont hadde derfor satt i gang et prosjekt som så på alle forekomster 

titandioksid i hardt fjell. Den overordnede strategien i Duponts ble av besluttet endret etter 

at utmålet var tatt ut, men før prosjektet var satt i gang. Pigmentavdelingen ble lagt ned og 

de skulle ikke lenger selv produsere rutil. Det samme forklarte Gary McMahill, tidligere 

medarbeider i DuPont som arbeidet med Engebøprosjektet på 1990-tallet. Han var 

ansvarlig for utvikling av gruveprosjekter for å hente ut rutil og ilmenitt til 

pigmentproduksjon.   

 

For øvrig viser retten til vitneforklaringen direktør for ressurs og samfunnskontakt Mona 

Schanche. Det har skjedd en utvikling i synet på granat ettersom man fikk økt kunnskap 

om kvaliteten på granat i forekomsten. Nordic Mining undersøkte granat systematisk som 

en del av boreprogrammet i 2016. Gjennom prosessforsøkene gjort i utviklingsarbeidet i 

forbindelse med DFS, fikk selskapet økt kunnskap om granaten i forekomsten. Også 

Administrerende direktør i Nordic Mining, Ivar Fossum, viste til at det først var i under 

boreprogrammet i 2016 man fikk et vendepunkt, med hensyn til å utvinne granat som et 

sideprodukt til rutil. Da kunne de kvantifisere hvor mye granat som lot seg utvinne og som 

kunne tas ut parallelt.  

 

På denne bakgrunn finner retten det heller ikke bevist at Conoco søkte om utvinningsrett 

på rutil i den hensikt å få utvinningsrett til granat eller at Conoco på annen måte «banet 

seg» tilgang til granat.   

 

Saksøker anfører at prosjektet på dette tidspunktet var urealistisk og ikke var 

gjennomførbart på grunn av at det var lagt opp til et stort dagbrudd. Det må antas at norske 

myndigheter ikke ville godkjenne et slikt prosjekt. Administrerende direktør i Nordic 

Mining, Ivar Fossum, var enig i prosjektomfanget som beskrevet av Conoco at var stort. 

Det var nødvendig å tilpasse prosjektet og definere et dagbrudd som var lavere og mindre 

synlig. Det var ikke et vilkår ved søknad om utmål at man hadde et ferdig utviklet prosjekt 

– det lå ikke i kravet om drivverdighet. Retten viser også til sitatet fra forarbeidene ovenfor 

hvor det fremgår at «urealistisk» knytter seg til økonomisk drivverdighet. En utvinningsrett 

ga utvinner en eksklusiv og midlertidig rett til nærmere å utvikle et prosjekt knyttet til 

statens mineraler på de aktuelle eiendommene. Det arbeidet som Nordic Rutil har gjort i 

tilknytning til prosjektet med å redusere dagbruddet og få de nødvendige tillatelser fra både 
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forurensningsmyndighetene og planmyndighetene, illustrerer hvordan det kan ta tid og 

investeringer å utvikle et slik prosjekt.  

 

Retten konklusjon er at lovens vilkår for utmål var oppfylt.  

 

Til slutt vil retten peke på at vedtaket ble truffet for 24 år siden. I sin tid ble ikke 

utmålsforretningen påklaget eller begjært omgjort i tråd med forvaltningslovens regler.  

 

Saksbehandlingen  

Saksøker har anført at saksbehandlingen forut for utmålsforretningen ikke var forsvarlig. 

Det er særlig vist til at grunneierne ikke fikk tilstrekkelig informasjon om DuPont/Conocos 

økonomiske beregninger og derfor ikke hadde muligheten til å ivareta sine interesser.  

 

Retten viser til at det var ganske omfattende saksbehandlingsregler i bergverksloven § 26 

til § 32. Det er ingen holdepunkter for at disse ikke ble fulgt. Videre var det en forholdsvis 

lang prosess frem mot utmål fra søknad ble sendt i mars 1996 og frem til 

utmålsforretningen i oktober 1997 – halvannet år senere. Grunneierne var informert om 

utmålssøknaden. Det viser brev fra advokat Høivik til Bergvesenet av 15. september 1997 

på vegne av to grunneiere. Grunneierne hadde dermed oppfordring og mulighet til å ta opp 

med bergvesenet, alternativt DuPont/Conoco, et eventuelt behov for ytterligere 

informasjon. Bergmester på dette tidspunktet, Per Zakken Brekke, forklarte for retten at 

han hadde kontakt med enkelte grunneiere før utmålsforretningen. Det er heller ikke 

sannsynliggjort at grunneierne ba om informasjon eller dokumentinnsyn som ikke ble 

etterkommet.  

 

Rettens konklusjon er at det heller ikke forelå noen saksbehandlingsfeil.  

 

Oppsummering 

Rettens konklusjon er at det ikke forelå noen innholdsmangel fordi kravet til drivverdighet 

etter bergverksloven § 23 var oppfylt. Videre forelå det ingen saksbehandlingsfeil. Utmålet 

av 1997 er derfor gyldig.  

 

5.3. Vedtak om forlengelse av utmål/utvinningsrett fra 2017  

Saksøker har anført at vedtak om forlengelsen av utvinningsretten av 20. januar 2017 er 

ugyldig. Vedtaket forlenget utvinningsretten med ytterligere 10 år. Utmålet hadde da 

allerede vært forlenget en periode.  

 

Det er for det første anført at det skulle vært foretatt en ny vurdering av drivverdigheten, 

herunder hva som var forekomstens verdimessige hovedkomponent. Saksøker anfører at 

prosjektet på dette tidspunktet er blitt et granatprosjekt og at granat utgjorde mellom 60-70 

% av prosjektet.  

 

Saksøkte anfører at vedtaket er gyldig. Drivverdigheten skulle ikke vurderes på nytt. 

Granat var uansett ikke en hovedkomponent på dette tidspunktet.  
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På tidspunktet for forlengelsen er mineralloven trådt i kraft. Det rettslige grunnlaget for 

forlengelse er mineralloven § 34. Etter denne bestemmelsen kan Direktoratet for 

mineralforvaltning forlenge fristen med inntil ti år av gangen. Forlengelse av fristen bør 

normalt gis dersom forekomsten må anses å være en rimelig reserve for søkerens drift.  

 

Bestemmelsen stammer fra den tidligere bestemmelsen i industrikonsesjonsloven § 12. 

Formålet med bestemmelsen om at utmålet har en begrenset tidsramme, er å hindre at 

drivverdige forekomster blir holdt ute av drift på en måte som ikke er forenelige med 

samfunnets interesser, se NUT 1967: 2 pkt. XIV hvor denne bestemmelsen er nærmere 

kommentert. Det heter videre: 

 

«… man ser det som meget viktig for en jevn utvikling av bergverksindustrien at 

bergverkene får anledning til å samle seg rommelige reserver for fremtidig drift. Det 

er heller ikke noen grunn til å tvinge rettighetshaveren til å skille seg med retten, 

eller oppgi den, med mindre det er rimelig grunn til å tro at andre kan sette 

forekomsten under drift, og rettigheten heller ikke er til hinder for annen drift i 

feltet.» 

 

Man skal ikke kunne få forlengelse dersom man bare har til hensikt å hindre andre fra å 

sette i gang drift på forekomsten. Det var ikke tilfellet i 2017. Arctic Mineral Resources ble 

etablert i 2018.  

 

Det er verken i ordlyden eller forarbeidene noen holdepunkter for at direktoratet skal gjøre 

en ny drivverdighetsvurdering ved forlengelse. Retten peker i den sammenhengen på at 

dersom de videre undersøkelsene som Nordic Rutile i mellomtiden hadde foretatt seg, viste 

at prosjektet ikke var drivverdig, ville det antakelig heller ikke være forretningsmessig 

ønskelig å søke forlengelse.  

 

Saksøker har i den sammenhengen anført at det ikke er gjort noen vurdering av at 

prosjektet hadde endret karakter. Retten viser til at ved utvikling av gruveprosjekter – fra 

utvinningsrett tildeles og frem til søknad om driftskonsesjon – vil nødvendigvis 

prosjektene endre seg når kunnskap om forekomsten øker.    

 

For øvrig viser retten til forklaringen fra tidligere bergmester Per Zakken Brekke om at 

lange forlengelser av utvinningsrett ikke er uvanlig.  

 

Det er videre anført at det var uforsvarlig saksbehandling fordi det gikk tre dager fra 

søknad om forlengelse ble sendt Direktoratet for mineralforvaltning til vedtak ble truffet. 

Søknaden kom inn 16. januar 2017 og vedtaket ble truffet 20. januar 2017. Videre skulle 

grunneierne vært varslet i og med at de ville hatt partsinteresse.  

 

Direktoratet for mineralforvaltning hadde god oversikt over prosjektet til Nordic Rutile. 

Bergmesteren var i jevnlig dialog med Nordic Rutile. Det vises til vitneforklaring fra 

avdelingsleder i Direktoratet for mineralforvaltning, Marte Kristoffersen, som var 
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saksbehandler på saken. Søknaden kom derfor ikke som en overraskelse, og direktoratet 

hadde allerede tilstrekkelig kunnskap om prosjektet til å fatte vedtaket.   

 

Retten reiser spørsmål om grunneierne skulle vært informert om forlengelsen. Tidligere 

bergmester Per Zakken Brekke forklarte at det på det tidspunktet ikke lenger var vanlig 

med lengre varslingsrunder ved forlengelse av utvinningsrett til statens mineral.  

 

Retten er enig i at grunneierne ville være å anse som parter etter forvaltningsloven § 2 

første ledd bokstav e. Forlengelse av utvinningsrett til statens mineraler på disse 

eiendommene må anses å være en sak som direkte gjelder dem. Det er ikke mulig å komme 

til statens mineraler uten å ta ut noe av grunneiers mineraler eller få tilgang til 

eiendommene.  

 

Retten går likevel ikke nærmere inn på om grunneierne skulle vært hørt, da retten uansett 

finner at det ikke kan være en feil som har virket inn på vedtaket. Det vises til prinsippet i 

forvaltningsloven § 41. Avgjørende for om forlengelse skal nektes, er om utvinningsretten 

er til hinder for annen drift i feltet. Det var ikke, som retten har kommet til ovenfor, krav 

om at direktoratet skulle gjøre en ny vurdering av drivverdighet. Det er ikke for retten vist 

til at det på tidspunktet for forlengelsen var holdepunkter for at utvinningsretten hindret 

annen drift.  

 

Rettens konklusjon er at vedtaket om forlengelse av utvinningsretten av 2017 er gyldig.  

 

6. Oppsummering av rettens konklusjoner  

 

Saken gjelder hvilken rettighet Nordic Rutile har til å ta ut og utnytte mineralet granat på 

eiendommene som ligger på vestsiden av Engebøfjellet i Sunnfjord kommune. 

 

Granat er grunneiers mineral etter mineralloven § 7 første ledd bokstav b. Det gjelder også 

når granat inngår i en sammensatt bergart sammen med statens mineral og hvor begge 

mineralene må utvinnes samtidig. Eklogitten i Engebøforekomsten består dermed av både 

statens mineral (rutil) og grunneiers mineral (granat).  

 

Nordic Rutile har en gyldig utvinningsrett (utmål) til statens mineral. Verken utmålet som 

ble tildelt Conoco i 1997 eller forlengelsen av utmålet i 2017 er ugyldige.  

 

Det er et rettslig skille mellom mineralkategoriene ikke bare når det gjelder eierskapet, 

men også når det gjelder regulering av retten til utvinning – det vil si både det å ta ut 

mineralene av fjellet og å utnytte mineralene. For å kunne utvinne grunneiers mineraler må 

man ha avtale med grunneier, mens første finner kan få tildelt utvinningsrett til statens 

mineraler. Arctic Mineral Resources har avtale med grunneierne om å utvinne granat og 

andre av grunneiers mineraler, mens Nordic Rutile har utvinningsrett til statens mineraler 

på de samme eiendommene.    
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Innholdet av utvinningsretten til statens mineral reguleres av mineralloven § 32.  

 

Nordic Rutile har i kraft av utvinningsretten rett til å ta ut av fjellet ikke bare statens 

mineral, men også grunneiers mineral så lang det er nødvendig for å ta ut statens mineral. 

Det følger av mineralloven § 32 første ledd andre setning. Nordic Rutil kan imidlertid ikke 

ta ut – uten annet rettslig grunnlag – deler av forekomsten som inneholder kommersielt 

interessante mengder granat dersom det ikke er nødvendig for å ta ut rutil. Det vil si at «cut 

off» på rutil er avgjørende for hva Nordic Rutil kan ta ut.  

 

I hvilken grad Nordic Rutile kan utnytte den delen av granaten som det var nødvendig å ta 

ut, reguleres av mineralloven § 32 annet ledd. Utnytte kan både være å bruke mineralene i 

driften (for eksempel gråberg) og å selge (for eksempel granat). Utgangspunktet er at 

Nordic Rutile kan utnytte grunneiers mineraler som er tatt ut med mindre de åpenbart kan 

utnyttes selvstendig. I så fall kan grunneier velge mellom å overta mineralene eller overlate 

dem til utvinner av statens mineral mot et vederlag. Om granat i dette tilfelle kan utnyttes 

selvstendig skal vurderes av Direktoratet for mineralforvaltning, og har ikke vært et tema 

for retten.  

 

Retten mener at mineralloven § 32 ikke kan tolkes slik at statens mineral må utgjøre en 

hovedkomponent i forekomsten. Det er krav om at statens mineraler må gi grunnlag for 

drift – det vil si være drivverdig – for at utvinningsrett til statens mineraler skal tildeles. I 

tillegg er grunneiers interesser beskyttet gjennom reglene om tonnøre og vederlag dersom 

mineralene åpenbart kan utnyttes selvstendig.  

 

Mineralloven innebærer en viss fortrinnsrett til utvinner av statens mineral fordi 

utvinningsrett til statens mineral også gir en rett til i en viss grad å ta ut og utnytte 

grunneiers mineral. Det er ingen tilsvarende rett for utvinner av grunneiers mineral til å ta 

ut statens mineral. Men også grunneiere kan søke om utvinningsrett til statens mineral. I 

dette tilfellet har imidlertid Nordic Rutile prioritet. At statens mineral i kraft av 

minerallovens regler har en fortrinnsrett som beskrevet, har lange rettslige tradisjoner. Det 

har flere ganger vært drøftet om loven bør endres, men det har lovgiver ikke gjort.  

 

Minerallovens bestemmelser, verken mineralloven § 7 eller mineralloven § 32, innebærer 

noen overføring av eiendomsrett fra grunneier eller den som utleder sin rett fra grunneier 

til utvinner av statens mineral. Grunneier har ingen alminnelig eiendomsrett til mineralene 

i grunnen, men har «restretten» til de mineralene som ikke følger med en utvinningsrett til 

statens mineral.  

 

På bakgrunn av at det ikke skjer noen overføring av eiendomsrett kommer heller ikke 

Grunnloven § 105 til anvendelse.  

 

Fordi Nordic Rutile har en utvinningsrett til statens mineraler, blir grunneiers mulighet til å 

råde over granaten som beskrevet i prosjektet til Arctic Mineral Resources, begrenset. Noe 

granat kan bli stående i fjellet og noe granat – hvis det åpenbart kan utnyttes selvstendig –
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vil allerede ha vært gjennom en oppredningsprosess når Arctic Mineral Resources kan få 

det utlevert. Dette lovfestede inngrepet i grunneiers rett til kommersielt å disponere over 

den samlede granatressursen, er ikke i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon, 

protokoll 1 artikkel 1 (EMK P1-1). 

 

Rettens konklusjon er at saksøkte har vunnet frem med sine subsidiære anførsler om at 

mineralloven § 32 løser rettighetskonflikten mellom partene. Nordic Rutil kan ta ut og 

utnytte granat innenfor de rammene som følger av mineralloven § 32. Nærmere om hva det 

vil innebære, herunder spørsmålet om den granaten som tas ut åpenbart kan utnyttes 

selvstendig, har ikke vært et tema for retten.  

 

7. Sakskostnader 

Utgangspunktet er at en part som har vunnet saken, har krav på full erstatning for sine 

sakskostnader fra motparten, jf. tvisteloven § 20-2. Saken er vunnet hvis parten har fått 

medhold fullt ut eller i det vesentlige, eller hvis motpartens sak er avvist.  

 

Saksøker fremmet tre krav for retten, hvorav ett av kravene ble avvist. Etter tvisteloven 

anses dette kravet for vunnet av saksøkte. Saksøkte har videre vunnet frem i spørsmålet om 

Nordic Rutile har rett til å ta ut og utnytte grunneiers mineraler på de aktuelle 

eiendommene. Saksøktes påstand legges til grunn. Retten anser saksøkte på denne 

bakgrunn for ha å vunnet frem «i det vesentlige». Saksøkte har i utgangspunktet krav på 

full erstatning for sine sakskostnader.  

 

Det skal utmåles erstatning for sakskostnader etter tvisteloven § 20-5. Saksøkte har 

fremmet et krav på sakskostnader med 4 041 300 kroner. Kostandsoppgave er fremlagt i 

tråd med tvisteloven § 20-5 (3). Arctic Mineral Resource har protestert mot omfanget på 

sakskostnadskravet fra Nordic Rutile. Det er vist både til et høyt antall advokater på saken 

og et samlet høyt timetall. Salærkravet er betydelige høyere enn kravet til Arctic Mineral 

Resources.  

 

Etter tvisteloven § 20-5 første ledd første punktum skal full erstatning for sakskostnader 

dekke alle partens «nødvendige kostnader» ved saken. Ved vurderingen av om kostnadene 

har vært nødvendige, legges det etter andre punktum vekt på om det «ut fra betydningen av 

saken har vært rimelig å pådra dem». Det vises til HR-2020-1515-U avsnitt 20. Det 

innebærer at det skal foretas en proporsjonalitetsvurdering, jf. HR-2020-611-A avsnitt 67. 

Retten er kommet til at saksøktes omkostninger her må anses både nødvendige, rimelige og 

forholdsmessige gitt slik saken er lagt opp. Retten har særlig lagt vekt på at utfallet av 

saken har stor betydning for saksøktes rett til å drive sin virksomhet samtidig som saken er 

svært bredt anlagt fra saksøkers side både når det gjelder faktiske og rettslige forhold. 

Utgangspunktet er at Arctic Mineral Resources skal dekke Nordic Rutiles fulle 

sakskostnader. 
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Retten har videre kommet til at erstatningskravet bør lempes noe i medhold av tvisteloven 

§ 20-2 (3). Det foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita saksøker delvis 

for erstatningsansvaret.  

 

Saksøker har vunnet frem i spørsmålet om granat er å anse som grunneiers mineral etter 

mineralloven § 7 selv om det ikke har avgjørende betydning for resultatet. Det er imidlertid 

et sentralt spørsmål i saken. Det var god grunn til å få prøvd spørsmålet om granat er å 

anse som statens mineral når det inngår i en kompleks bergart sammen med rutil etter 

mineralloven § 7. Spørsmålet er av betydning både for grunneierne og Arctic Mineral 

Resources. Det begrunner en viss lemping av erstatningsansvaret. Etter en skjønnsmessig 

vurdering av spørsmålets omfang, lempes erstatningskravet til 3 500 000 kroner.  

 

* 

 

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er både sakens omfang og andre 

presserende arbeidsoppgaver.  
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SLUTNING I KJENNELSE 

 

1. Saksøkers påstand punkt 3 om at Arctic Mineral Resources AS har, i forhold til 

Nordic Rutile AS, rett til å undersøke forekomster av granat eller andre 

grunneiers mineraler på gnr. 29 bnr. 3, 5, 6, 9, 10 og 11 i Sunnfjord kommune, 

avvises.  

 

 

SLUTNING I DOM 

 

1. Nordic Rutile AS frifinnes. 

 

2. Arctic Mineral Resources AS betaler sakskostnader til Nordic Rutile AS med 

3 500 000 – tremillionerfemhundretusen – kroner innen 2 – to – uker fra 

dommens forkynnelse. 

 

 

    

Retten hevet 

 

 

 

 

  Terese Smith Ulseth   

 

 

 

 

 

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges. 
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Veiledning om anke i sivile saker 

 
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, 

anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning 

om reglene. 

 

Ankefrist og gebyr 

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en 

annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):  

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag 

- fra og med 1. juli til og med 15. august  

- fra og med 24. desember til og med 3. januar  

 

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har 

behandlet saken. 

 

Hva må ankeerklæringen inneholde?  
I ankeerklæringen må du nevne 

- hvilken avgjørelse du anker 

- hvilken domstol du anker til 

- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt 

- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil 

- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram 

- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever 

- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det  

- hvordan du mener at anken skal behandles videre 

 

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten 

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er  

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 

 

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis 

du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også 

prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig. 

 

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen 

skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er 

knyttet tvil til. 

 

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke 

vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir 

behandlet. 

 

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 250 000 kroner 

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken 

skal kunne bli behandlet. 

 

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på  

- sakens karakter 

- partenes behov for å få saken prøvd på nytt 

- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken 

 

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten 

En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av 

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 
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Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du 

mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. 

 

En beslutning kan du bare anke hvis du mener 

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller  

- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig 

 

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da 

kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. 

 

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved 

kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten. 

 

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 

 

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når 

anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å 

få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 

 

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling. 

Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis 

andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål. 

 

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan 

avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 

 

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts 

ankeutvalg. 

  


