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FAKTUM – ELSA PROSEDYREKONKURRANSE 

Den tidligere industrikommunen Søndre Løkfjord var en idyllisk plass nordpå. Samfunnet ble 

opprinnelig etablert grunnet funn av rike malmforekomster i kommunen i 1909, og disse forekomstene 

ble gjenstand for en omfangsrik utvinning i tiden deretter, noe som medførte at kommunen på det meste 

i 1983 hadde så mye som rundt 12 000 innbyggere der mesteparten av disse direkte eller indirekte var 

sysselsatt av den stedlige malmindustrien. 

Utvinningen av malm var svært lukrativt for både det lokale statlig eide malmselskapet og kommunen, 

som hadde en betydelig skatteinngang, samtidig som selskapet også var svært sjenerøse overfor 

lokalsamfunnet. Det ble gjort en rekke ikke ubetydelige donasjoner til lokale idrettslag og andre 

foreninger, samtidig som det ble investert i idrettsanlegg, det ble bygd en rekke boliger til selskapets 

ansatte og det ble etablert kaier, veier og annen infrastruktur av hensyn til selskapets drift, men også av 

generell samfunnsmessig betydning. 

I gullårene fra 1968 til 1983 økte stadig innbyggertallet i Søndre Løkfjord og den lokale handelsstanden 

blomstret. Fra 1983 ble imidlertid prisen for malm på verdensmarkedet svært volatil og selskapet hadde 

heller dårlig timing ved inngåelsen av salgskontrakter, noe som medførte at selskapet enkelte år gikk med 

relativt store underskudd, som staten som eier dekket opp gjennom å tilføre ny egenkapital til selskapet i 

en rekke emisjoner. 

I 1989 fikk selskapets drift nådestøtet. Redusert bruk av jernmalm, samt åpningen av en rekke nye 

gruveprosjekter i Australia og på vestkysten av Afrika, kombinert med internasjonale valutasvingninger 

som slo uheldig ut, medførte at selskapet i regnskapsåret 1989 hadde et samlet underskudd på nærmere 2 

milliarder kroner. Staten nektet å tilføre ytterligere egenkapital til selskapet, og det var heller ingen 

fremmedkapital tilgjengelig i markedet, noe som medførte at styret måtte begjære oppbud. 

Gruveområdet forble i statens eie. 

Innbyggertallet i kommunen var i fritt fall, konkursene i det lokale næringslivet økte kraftig og 

fremtidsutsiktene for Søndre Løkfjord var mørke. 

På tidlig 2000-tall hadde Søndre Løkfjord kommet seg opp i knestående. Den verste fraflyttingen var 

over og innbyggertallet hadde stabilisert seg rundt 8 500 i kommunen. Byens kafeer og frisørsalonger 
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hadde økonomisk sunn drift, tungt finansiert av de statlige velferdsytelsene i kommunen, samtidig som 

det var det en stadig økende interesse fra omverdenen for å oppleve det som ble ansett å være en 

eksotisk natur og lokalbefolkning. Reiselivsnæringen i kommunen hadde grunnet dette hatt en betydelig 

økning og en rekke aktører hadde begynt å tilby opplevelsesturisme som nordlys- og kongekrabbesafari, 

kråkebollesanking og kaffebesøk hos lokalbefolkningen. I lokalpressen var turistnæringen ofte omtalt 

som den nye malmen. 

I 2010 dukket den karismatiske forretningsmannen Sofus W. Filiokus fra Oslo opp, med storstilte planer 

for rehabilitering, gjenåpning og videreutvikling av den nedlagte malmgruven som hadde ligget brakk 

siden 1989. Hans selskap, Gruvemynt AS, ervervet gruveområdet fra staten for 100 millioner kroner. 

Samtidig besluttet Søndre Løkfjord kommune, grunnet Filiokus’ visjonære ideer om ny gruvedrift og 

samfunnsutvikling, å selge ham en rekke omkringliggende strategisk viktige tomter da de sterkt ønsket at 

Filiokus skulle lykkes med sitt prosjekt. Ordføreren i kommunen hadde ved en rekke anledninger gitt 

uttrykk for at kommunen ønsket ny gruvedrift hjertelig velkommen da et betydelig antall arbeidsplasser 

ville bli tilført kommunen. 

Gruvemynt AS fikk i 2012 etter en lengre saksbehandlingsperiode – der blant annet kommunestyret 

hadde avgitt en positiv høringsuttalelse til fordel for den planlagte gruvedriften – driftskonsesjon etter 

lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) § 43 til å utvinne 

malmforekomsten i Søndre Løkfjord kommune. Gruvemynt AS ansatte umiddelbart 200 personer, både 

lokale, tilflyttere og pendlere, og inngikk en rekke rammeavtaler med lokale leverandører om levering av 

varer og tjenester. Selskapets utvinning av malmforekomsten viste seg imidlertid raskt å være mer 

kostnadskrevende enn forventet og selskapet slet med lønnsomheten. For å øke lønnsomheten ville 

selskapet doble produksjonen av jernmalmkonsentrat, for derved å redusere driftskostnadene per tonn 

jernmalmkonsentrat som ble solgt, men dette var en prosess som ville kreve svært store mengder vann. 

For å kunne gjennomføre produksjonsdoblingen måtte selskapet benytte flokkuleringsmiddelet 

Armageddox – et kjemikal som fungerte som bindemiddel for å binde svært små partikler i vann til 

større partikler slik at partiklene kunne felles ut ved utslipp i Løkfjorden – noe som medførte at vannet 

kunne gjenbrukes i produksjonen. 
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Gruvemynt AS søkte om utslippstillatelse etter lov 13. mars nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall 

(forurensningsloven) § 11. Selskapet viste til at det ikke forelå forskning som viste at utslipp til sjø av 

Armageddox sammen med avgangsmasse fra malmproduksjon skulle ha noen negative 

miljøkonsekvenser av betydning. Tvert i mot var stoffet brukt i enkelte hudkrem- og sjampoprodukter, 

noe som neppe hadde vært tilfelle om stoffet hadde skadelige effekter. Selskapet erkjente imidlertid at 

det fantes andre alternativer som selskapet kunne benytte – der de miljømessige konsekvensene i større 

grad var klarlagte – men disse var på langt nær like effektive som Armageddox. 

Selskapet understreket at de var i en svært skjør økonomisk situasjon og at de hadde et umiddelbart 

behov for å benytte Armageddox for å kunne doble produksjonen av jernmalmkonsentrat. Dersom de 

ikke fikk tillatelsen raskt ville situasjonen kunne bli kritisk og risikoen for tap av arbeidsplasser og andre 

alvorlige følgekonsekvenser for lokalsamfunnet ville bli høy. 

Miljødirektoratet hastebehandlet søknaden og ga selskapet utslippstillatelse for Armageddox i medhold 

av forurensningsloven § 11. Tillatelsen gjaldt deponering av avgangsmasser med Armageddox til 

sjødeponi i Løkfjorden. Av vedtaket fremgikk at Miljødirektoratet etter en konkret avveining vektla de 

tungtveiende samfunnsmessige interesser som Gruvemynt AS fremholdt i søknaden. Fordelene ved å gi 

utslippstillatelse ble også understøttet av at kommunen hadde vært positiv til gruvedriften som var en 

sterkt ønsket virksomhet i kommunen. 

Grunnet sakens hastekarakter hadde Miljødirektoratet unnlatt å varsle allmennheten om søknaden etter 

forskrift om begrensning av forurensning § 36-9 annet ledd bokstav a. 

Lederen i den lokale foreningen Løkfjordens Venner – en ideell organisasjon med formål å ivareta 

Løkfjorden til beste for befolkningen i Søndre Løkfjord kommune – reagerte med forferdelse når 

nyheten om gruveselskapets utslippstillatelse sprakk i lokalavisen. Han hadde selv et nært forhold til 

fjorden der han ofte var ute med båt i rekreasjonsøyemed, samtidig som han hadde hytte litt lenger ut i 

fjorden som hadde vært i slektens eie i generasjoner. Han gikk hardt ut i lokalavisen med kritikk mot 

utslippstillatelsen og Miljødirektoratets saksbehandling. Den store publisiteten som saken ga medførte at 

medlemsantallet i Løkfjordens Venner steg fra 215 til 320 den etterfølgende uken. På et medlemsmøte 2 

uker etter at nyheten om utslippstillatelsen sprakk bestemte foreningen seg for å klage. 
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I klagen – benevnt «Tilsvar til Gruvemynt AS’ utslippstillatelse fra Løkfjordens Venner» – fremholdt de 

at det ikke var riktig å gi utslippstillatelse. Foreningens medlemmer hadde ved omfattende søk på Google 

funnet ut at hovedkomponenten i Armageddox – Armagnakh – i følge undersøkelser var svært giftig for 

vannlevende organismer i sin rene form. Det syntes heller ikke å foreligge noen kartlegging av stoffets 

miljømessige langtidsvirkninger. En belgisk undersøkelse fra et vannrensingsanlegg viste imidlertid at 

Armagnakh kunne reagere med andre kjemikalier og danne meget kreftfremkallende nitrosaminer. En 

tillatelse til utslipp av stoffet fremsto som ren bingo med miljøet og de fremtidige generasjoners rett til et 

bærekraftig miljø, noe Miljødirektoratet ikke kunne være bekjente av. 

Det ble videre vist til at Løkfjorden hadde status som nasjonal laksefjord. Dette alene måtte innebære at 

det omsøkte utslippet ikke tillates, noe annet ville gjøre vernet som nasjonale laksefjorder skulle ha 

illusorisk. 

Miljødirektoratet behandlet tilsvaret til Løkfjordens Venner som en begjæring om omgjøring av 

utslippstillatelsen etter forvaltningsloven § 35 jf. forurensningsloven § 85, noe de ikke fant grunn til, og 

heller ikke Klima- og miljødepartementet fant grunn til å omgjøre vedtaket om utslippstillatelse. I sine 

svar til Løkfjordens Venner viste begge til at de etter en avveining av de betydelige samfunnsmessige 

konsekvensene et avslag på Gruvemynt AS’ søknad om utslippstillatelse ville kunne medføre, mot de 

potensielle miljømessige ulempene tiltaket kunne medføre, fant at det var grunnlag for utslippstillatelsen. 

Løkfjordens Venner lot seg kraftig provosere av forvaltningens arroganse og kontaktet advokat, 

hvoretter de innga stevning mot Staten v/ Klima- og miljødepartementet med påstand om at vedtaket 

om utslippstillatelse var ugyldig grunnet mangelfull saksforberedelse, feil faktum og utenforliggende 

hensyn. 

Kravene til en forsvarlig saksforberedelse slik disse måtte anses å fremgå av forurensningsloven § 11 siste 

ledd, forurensningsforskriften og forvaltningsloven § 17 var ikke fulgt. Videre må grunnlovens § 112 

anses å supplere og forsterke kravene til saksforberedelse av hensyn til miljøet og det som skal avveies 

mot miljøet. Blant annet hadde ikke allmennheten blitt hørt slik forurensningsforskriften § 36-8 anga. 

Dette kunne ha medført at viktige interesser i saken ikke var kommet frem slik at det forelå et 

mangelfullt avgjørelsesgrunnlag.  
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Hastebehandlingen av saken hadde også medført at andre relevante hensyn ikke var tilstrekkelig utredet. 

Saksforberedelsen måtte anses å være i strid med både prinsippet i forurensningsforskriften § 36-10, 

føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 og Løkfjordens status som nasjonal laksefjord. 

Unnlatelsen av å varsle allmennheten hadde i tillegg medført at Miljødirektoratet ikke hadde fått viktig og 

relevant informasjon. Søndre Løkfjord kommune var i tiden forut for Gruvemynt AS sin oppstart et 

stabilt samfunn med fremvekst av nye næringer, spesielt innen opplevelsesturisme, og kommunen var på 

ingen måte avhengig av en gruveoppstart. Den samfunnsmessige betydningen av gruven var betydelig 

overdrevet i søknaden om utslippstillatelse, og dette synes å ha blitt lagt uprøvd til grunn av 

Miljødirektoratet i vedtaket. 

Uansett var det tatt utenforliggende hensyn. Det fremgikk av vedtaket at Miljødirektoratet hadde vektlagt 

kommunens positive holdning til gruvedriften. Dette var ikke et hensyn som det etter 

forurensningsloven er relevant å vektlegge og det kunne ikke utelukkes at dette hadde innvirket på 

vedtaket. 

Staten ved Klima- og miljødepartementet tok til motmæle mot søksmålet til Løkfjordens Venner og 

anførte prinsipalt at organisasjonen ikke hadde søksmålsadgang etter tvisteloven § 1-4(1) og at saken 

måtte avvises. Organisasjonens formål var generelt utformet og den var ikke tilstrekkelig representativ 

for de interesser den prøver å ivareta ved søksmålet. Det var imidlertid ikke bestridt at vilkårene i 

tvisteloven § 1-3 for øvrig var oppfylt. 

Staten ved Klima- og miljødepartementet anførte videre at vedtaket var gyldig. Myndighetene var 

gjennom forurensningsloven gitt et betydelig spillerom til å avveie ulike hensyn ved vurderingen av om 

tillatelser eller loven skal gis eller ikke. Dette hadde Miljødirektoratet gjort og selv om næringsinteresser 

var tillagt betydelig vekt kunne ikke domstolene overprøve vurderingene. Dette lå under forvaltningens 

frie skjønn. Grunnloven § 112 stilte ingen ekstra eller nye krav til saksbehandlingen utover det som 

allerede forelå i særlovgivningen og forvaltningsloven. 

Saksforberedelsen tilfredsstilte alle krav. At Miljødirektoratet unnlot å sende Gruvemynt AS sin søknad 

på høring før vedtak foreligger det klar forskriftshjemmel for og det er således ingen saksbehandlingsfeil 

å benytte denne. 
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Det var ikke anvendt feil faktum i vedtaket. Miljødirektoratet vurderte konkret de potensielle 

samfunnsmessige konsekvensene ved å nekte å gi utslippstillatelse og dette ble tillagt stor vekt. Det er 

ingen feil med dette. At andre næringer også eksisterer i samfunnet er uten betydning for denne 

vurderingen. 

Det var heller ikke tatt utenforliggende hensyn. At kommunen var positiv var kun et støtteargument for 

Miljødirektoratets vurdering av at fordelene ved å gi utslippstillatelsen oversteg ulempene. Uansett så 

ville dette i tilfelle ikke vært en feil som kan ha hatt innvirkning på vedtaket da det klart fremgår at dette 

ikke var et sentralt hensyn i Miljødirektoratets vurdering. 

Løkfjordens Venner ble forferdet over anførselen om manglende søksmålsadgang. Dersom ikke de 

skulle ha søksmålsadgang for å kunne tale fjordens sak så ville sannsynligvis ingen gjøre det, noe som var 

svært uheldig. 

 

 


