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Omgjøring av deler av vedtak om tildeling av driftskonsesjon for 
Skarven massetak gnr/bnr 25/3 i Sør- Fron kommune. 
Tiltakshaver: Dovreskifer AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
vedtak om tildeling av driftskonsesjon, datert 8. januar 2021. DMF har ved en 
feiltagelse anvendt feil organisasjonsnummer i vedtaksbrevet og i avtalene om 
økonomisk sikkerhetsstillelse. 
 
Rettsgrunnlag 
Etter Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 
(forvaltningsloven, heretter fvl.) § 35 bokstav a kan et forvaltningsorgan omgjøre eget 
vedtak uten at det påklages dersom endringen ikke er til skade for noen vedtaket 
retter seg mot eller direkte tilgodeser. Omgjøringsvedtak kan påklages etter reglene i 
fvl. § 28. 
 
Bakgrunn 
Den 4. juni 2020 søkte Dovreskifer AS om driftskonsesjon. I søknaden var det oppgitt at 
Dovreskifer hadde organisasjonsnummer 990 938 679. Dovreskifer ble tildelt 
driftskonsesjon etter mineralloven § 43 for Skarven massetak i Sør-Fron kommune den 
8. januar 2021. I konsesjonsbrevet er Dovreskifer AS benevnt som tiltakshaver. I en 
epost fra Dovreskifer AS den 12. januar 2021 ble DMF gjort oppmerksom på at 
organisasjonsnummer 990 938 679 tilhører en underenhet av Dovreskifer AS. Videre 
bekreftet Dovreskifer AS i samme epost at det riktige organisasjonsnummeret skal 
være 890 916 422. Dette medfører at det er skrevet feil organisasjonsnummer i 
vedtaksbrevet og avtaler om økonomisk sikkerhetsstillelse.  
 
DMF sin vurdering 
Vurderingstemaet etter fvl. § 35 bokstav a er om endring av konsesjonsvedtaket er til 
skade for Dovreskifer AS. Endringen gjelder korrigering av organisasjonsnummeret 
nevnt i konsesjonsvedtaket og medfølgende vedlegg. Endringen medfører at 
Dovreskifer AS blir rettighetshaver til konsesjonsvedtaket og kan stille økonomisk 
sikkerhetsstillelse i medhold av vedtaket. På bakgrunn av dette legger DMF til grunn at 
endring av konsesjonsvedtaket ikke er til skade for Dovreskifer AS, og omgjør 
konsesjonsvedtaket i medhold av fvl. § 35 bokstav a. 
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Vedtak 
Konsesjonsvedtakets punkt 1.1 omgjøres i medhold av forvaltningsloven § 35 bokstav a 
og gis følgende innhold:  

«Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) 
viser til søknad om driftskonsesjon datert 4. juni 2020 fra Dovreskifer AS, med 
organisasjonsnummer 890 916 422. Dovreskifer AS, heretter benevnt 
«Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter 
mineralloven § 43.  

 
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av naturstein i Skarven masseuttak 
på eiendommen gnr./bnr. 25/3 i Sør-Fron kommune. Mineralforekomsten 
tilhører kategorien grunneiers mineraler. 

 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 59 dekar og fremgår av kart over 
konsesjonsområdet. Se vedlegg 1. 

 
Området er i vedtak av 22. juni 2006 regulert til område for masseuttak / 
steinbrudd. 

 
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av 
mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller 
konsesjon etter annen lovgivning».  

 
Avtaler om økonomisk sikkerhetsstillelse med riktig organisasjonsnummer ligger 
vedlagt. 
 
Klagerett  
Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar 
med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.  
 
Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til 
DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes 
klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen 
må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.  
Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter 
forvaltningsloven §§ 18 og 19. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Marte Kristoffersen Ingrid Nygård Pedersen 
seksjonssjef seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Ingrid Nygård Pedersen 
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Vedlegg:  

AVTALE OM FINANSIELL SIKKERHETSSTILLELSE 

PANTSETTELSESERKLÆRING FOR ENKLE PENGEKRAV 

PÅKRAVSGARANTI 

  

Mottakere: 

Dovreskifer AS Høyveg 33 2662 DOVRE 

  

                                 

 
 


