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Evaluering av lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) - høring 
 
Brønnøysundregistrene viser til høring av 23.06.2020, om evaluering av lov om erverv og utvinning av 
mineralressurser. Brønnøysundregistrene ser behov for å kommentere enkelte deler av begrepsbruken som 
notatet og endringsforslaget bygger på, for å bidra til at endringene får den ønskede virkning. 
 
På side 14 i høringsnotatet sies det at "det må stilles krav om at den som skal inneha en tillatelse til 
undersøkelse og utvinning av mineraler i Norge må være en juridisk person. Med dette menes det at søker må 
være registrert i Foretaksregisteret." Brønnøysundregistrene støtter kravet til registrering i Foretaksregisteret, 
siden noen som driver med undersøkelser og mineralutvinning i Norge normalt vil være å anse som 
næringsdrivende i Norge. Det konkrete lovendringsforslaget til § 13 reflekterer imidlertid kun dette kravet, og 
ikke kravet om at innehaver av tillatelse må være en juridisk person. Det er ikke slik at alle foretak registrert i 
Foretaksregisteret er juridiske personer.  
 
Av organisasjonsformene som kan eller skal registreres i Foretaksregisteret, er følgende ikke juridiske 
personer/selvstendige rettssubjekter: 
 

Enkeltpersonforetak 

Et enkeltpersonforetak er en næringsvirksomhet som drives fullt og helt for en fysisk persons regning og risiko. 
Et enkeltpersonforetak er altså ikke et selskap, og det er innehaveren som har partsevnen. Innehaveren av et 
enkeltpersonforetak er alltid en fysisk person, aldri en juridisk person.  
 
Dette innebærer også at det som står i notatet på s. 31 om at det er samme person/bedrift som skal vurderes 
ved overdragelse av konsesjon i forbindelse med omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap fremstår 
noe unyansert. Selv om innehaver av enkeltpersonforetaket går inn som enestifter og 100 % eier av 
aksjeselskapet, er likevel aksjeselskapet en annen (juridisk) person enn innehaver av enkeltpersonforetaket.  
 
Eier av aksjeselskap er kun ansvarlig for sitt aksjeinnskudd, mens innehaver av enkeltpersonforetak er fullt ut 
personlig ansvarlig for alle forpliktelser pådratt enkeltpersonforetaket. 
 

Norskregistrert utenlandsk foretak – NUF 

Et NUF er en registrering i Norge av et utenlandsk foretak. NUFet er ikke en juridisk person, men del av et 
utenlandsk foretak. Utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge har registreringsplikt i 
Foretaksregisteret, jf. foretaksregisterloven § 2-1 andre ledd. Det utenlandske foretaket som NUFet er en del av 
er ofte en juridisk person i hjemlandet, men ikke alltid. Det kan for eksempel registreres NUF av et 
enkeltpersonforetak i et annet land, og enkeltpersonforetak er som nevnt ikke en juridisk person etter norsk rett. 
Hvorvidt det for enkeltpersonforetak, eller andre typer foretak, foreligger forskjeller i om foretaket regnes som 
juridisk person eller ikke mellom Norge og hjemlandet har vi imidlertid ingen uttømmende oversikt over. 
 



Side 2 av 2 

Registrering av NUF i Foretaksregisteret innebærer ikke at foretaket er stiftet i overenstemmelse med norsk 
lovgivning, som er et utgangspunkt etter forslagets § 13 andre ledd. Ved registrering kontrollerer 
Foretaksregisteret at foretaket er registrert i hjemlandet, i form av en registerutskrift eller tilsvarende fra 
hjemlandets foretaksregister. Vi forstår ut fra forbeholdet om internasjonale avtaler at bestemmelsen vil ta 
hensyn til EØS-avtalen, men slik andre ledd er utformet kan unntaket leses slik at foretak fra EØS-området ikke 
trenger å være registrert i Foretaksregisteret for å søke om tillatelse. Med dette mener vi at den foreslåtte 
bestemmelsen synes å si at norske foretak må være stiftet i overenstemmelse med norsk lovgivning og 
registrert i Foretaksregisteret, men hvis annet følger av internasjonale avtaler, herunder EØS-avtalen, trenger 
ikke foretaket være stiftet i overenstemmelse med norsk lovgivning eller registrert i Foretaksregisteret. Ut fra 
omtalen i notatet oppfatter vi ikke at tolkningen vi her har redegjort for er bestemmelsens tiltenkte mening, og i 
tillegg vil utenlandske foretak som skal foreta mineralundersøkelser eller utvinning i Norge normalt være å regne 
som næringsdrivende i Norge, med registreringsplikt i Foretaksregisteret. Det kan derfor være en fordel om 
dette gjøres klarere i lovteksten, sammen med om det faktisk skal være et vilkår at søker er juridisk person eller 
ikke. 
 

- Kommunalt og fylkeskommunalt foretak 

Kommunale og fylkeskommunale foretak skal registreres i Foretaksregisteret, jf. kommuneloven § 9-1 tredje 
ledd, men er en del av kommunen eller fylkeskommunen, jf. andre ledd. Foretakene er ikke selvstendige 
rettssubjekter, jf. Norsk Lovkommentar v/Jan Fridtjof Bernt note 9-1-6. 
 

- Eierseksjonssameier 

Eierseksjonssameier med ni eller flere seksjoner har registreringsplikt i Foretaksregisteret, og mindre 
eierseksjonssameier har registreringsrett, jf. eierseksjonsloven § 19. Eierseksjonssameier er sameier, og 
sameier er ikke juridiske personer. Dette er for eierseksjonssameier nærmere forklart i forarbeidene til 
eierseksjonsloven, Prop. 39 L (2016-2017) kapittel 21. 
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