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Anmodning om innspill til vurdering av omgjøring av Direktoratet for 
mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbards vedtak om 
forlengelse av utvinningsrett for Engebøfjellet 

 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Arctic Mineral Resources AS` (AMR) klage 8. juli 

2020 på Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbards (DMF) vedtak 

av 17. juni 2020 om tildeling av driftskonsesjon for utvinning av Engebøforekomsten til Nordic 

Rutile AS (NRU).  

 

I klagen anføres det at Bergmesterens vedtak om tildeling av utmål 23. oktober 1997, 

daværende Nærings- og handelsdepartementets vedtak om forlengelse av frist for drift 8. 

august 2007 og DMFs vedtak om forlengelse av utvinningsretten 20. januar 2017 er 

ugyldige. Departementet forstår dette punktet i klagen som en anmodning om omgjøring av 

disse tre vedtakene. Departementet viser her også til AMRs brev av 26. mars 2020 om 

omgjøring av Bergmesterens vedtak av 23. oktober 1997.   

 

Etter departementets vurdering har både søker (i dag NRU) og grunneierne som omfattes av 

utmålet partsstatus i saken. Da AMR har inngått avtaler med noen av grunneierne, sendes 

denne henvendelsen også til dem.  

 

Departementet ber med dette om innspill til begjæringen om omgjøring. Departementet ber 

NRU om å videreformidle denne henvendelsen til grunneierne som omfattes av utmålet. 

Departementet ber om kopi av NRUs brev til de ulike grunneierne.  

 

Vi ber om innspill innen 6. januar 2022. 
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Side 2 
 

Departementet tar sikte på å avgjøre omgjøringsbegjæringen parallelt med at vi behandler 

klagene på DMFs vedtak av 17. juni 2020 om driftskonsesjon.  

 

  

Med hilsen 

 

 

Sigrid Dahl Grønnevet (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Hege Sandvik 

seniorrådgiver 
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