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Søknad om driftskonsesjon 
i henhold til mineralloven § 43 

 
 
Skjemaet med vedlegg sendes til:     
Direktoratet for mineralforvaltning            E-post: mail@dirmin.no  
med Bergmesteren for Svalbard      Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50  
Postboks 3021 Lade      Hjemmeside: http://www.dirmin.no   
7441 Trondheim     
 
 

         
 

1.  Opplysninger om søker 
Fullstendig navn/firma Organisasjonsnummer 

Postadresse Postnummer Sted Land 
 

Telefonnummer Mobiltelefon E-postadresse Hjemmeside 

 

2. Opplysninger om området  
 Navn på uttaksområdet/uttaket   Uttaksområdets gårds- og bruksnummer   Kommune 

Størrelse på omsøkt areal (daa)   Anslag totalvolum uttak (m3)   Forventet årlig uttak (m3) 

 
 

3. Opplysninger om forekomsten 

3.1.      Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?    Grunneiers mineraler 
      Statens mineraler 

3.2.      Drives det på forekomsten i dag?                     Ja                           Nei  

3.3.      Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av 
råstoffet):  

 
 
 
 
 
 

 

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET 

Tøm skjema

Sjur Helge Ramstad 987.520.728

Øvernes 5590 Etne Norge

905 76 523 sjurhelge@hotmail.com

Øvernes Skiferbrot Gnr. 54, bnr. 1 ETNE

67 1.189.000 10 - 13.000

             - Porfyrittisk metabasalt 
             - Naturstein for produksjon av murestein, heller og skrotmasse til pukk og grus
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4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.) 

4.1.     Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel _______________________________ 

 

4.2.     Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon?            Ja                Nei 
               
              Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato: 

              Navn på plan: _______________________________ 

              Vedtaksdato: ________________________________ 

              Hvis nei: 

              Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området?         Ja         Nei 

              Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område?  Opplys om hvilke 
 

              _____________________________________________________________________________ 

              _____________________________________________________________________________ 

 
 

5. Vedlegg til søknaden  

Med søknaden skal alltid vedlegges: 

5.1.      Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten 

- For grunneiers mineraler:        Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller 
dokumentasjon på grunnbokshjemmel 

               - For statens mineraler:              Oppgi rettighetsnummeret(ene) 

5.2.       Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 
1:1000-/1:2000.  

5.3.      Gi en kort firmapresentasjon. 

5.4.      Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en 
oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen. 

5.5.      Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav 
til driftsplaner.  

Steinbrot

Detaljregulering for Helleberget, Øvernes

26.02.2013
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Veiledning – søknad om 
driftskonsesjon 
 
 
Etter mineralloven § 43 kreves driftskonsesjon fra 
Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard (DMF) ved samlet uttak 
på mer enn 10 000 m3 masse. Med samlet uttak 
menes totalt volum som skal tas ut i løpet av 
uttakets gjenstående levetid. Ethvert uttak av 
naturstein krever likevel driftskonsesjon, uansett 
uttaksvolum. Driftskonsesjon skal være gitt før uttak 
kan igangsettes. Krav til driftskonsesjon gjelder både 
for uttak av statens mineraler og for uttak av 
grunneiers mineraler. 
 
For søknader om driftskonsesjon i Finnmark gjelder 
særlige regler, se mineralloven § 43 jf. § 17 andre til 
sjette ledd.  
 
Søknad om driftskonsesjon skal skje på eget skjema 
og sendes til DMF. Skjemaet sendes i utfylt stand, 
vedlagt nødvendig dokumentasjon, som angitt i 
skjemaets punkt 5. Vedlegg til søknaden. Hva en 
søknad om driftskonsesjon skal inneholde fremgår 
også av forskrift til mineralloven § 1-8.  
 
 
 
Veiledning til punktene i søknadsskjemaet  
 
Til punkt 1 
Hvem kan søke om driftskonsesjon:  
Søkeren må ha utvinningsrett til mineralforekomsten 
på arealet det søkes om. 
 
Til punkt 2 
Hva som menes med totalvolum uttak: 
Volumet av forekomsten (fast fjell eller 
løsmasseforekomst) som kan tas ut innenfor omsøkt 
område. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Til punkt 3.1 
Hva som menes med: 

Statens mineraler: Metaller med egenvekt 5 
g/cm3 eller høyere, dvs. de fleste metaller og 
malmer av slike. 
Grunneiers mineraler: Alle mineraler som ikke er 
statens mineraler. Dette omfatter kategoriene:  
o Pukkforekomster – (fast fjell) 
o Grusforekomster – (løsmasser – grus, sand, 

morene, skred- og urmasser, leire)  
o Natursteinforekomster (produkter= skifer, 

murestein, blokkstein (granitt-/marmor-
/klebersteins-forekomster)) 

o Industrimineralforekomster   
o Metalliske forekomster som faller utenfor 

definisjonen av statens mineraler 
 
 
Til punkt 5.1 

Utvinningsretten dokumenteres ved kopi av 
signert avtale om uttak med grunneier eller med 
annen rettighetshaver til mineralforekomsten. 
Er utvinner grunneieren selv, dokumenteres 
utvinningsretten ved utskrift fra grunnboka.  

 
Til punkt 5.2 
Rettighetsarealet hvor søker har utvinningsrett, skal 
angis tydelig på kart i detaljert målestokk.  
 
Til punkt 5.5 
Før utarbeidelse av driftsplanen er det viktig å sette 
seg inn i DMFs krav til driftsplaner. Det forutsettes at 
driftsplanen utarbeides i henhold til disse kravene. 
Kravene ligger i vår Driftsplanveileder. Du finner 
lenke til denne på www.dirmin.no/forbedrifter.
 
Til punkt 5.6.2 
Driftsbudsjettet skal inneholde relevante inntekts- 
og utgiftsposter for uttaket. Det skal vise bl.a. 
prisnivå og forventet salgsvolum for produktet(ene), 
kostnader forbundet med tilrettelegging, drift, 
sikring, og istandsetting. Dette inkluderer bl.a. 
avdekning, boring og sprengning, avgift til grunneier, 
eventuelle kostnader ved leie av maskiner og 
tjenester, økonomisk avsetning, og avslutning av 
uttaket i henhold til avslutningsplanen.  
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Til punkt 5.7 
Søker skal foreta en vurdering av behovet for å stille 
økonomisk sikkerhet for gjennomføring av 
tiltakshavers sikrings- og opprydningsplikt etter 
mineralloven. Vurderingen skal være skriftlig og 
begrunnet. Søker skal også fremsette forslag til form 
og størrelse på sikkerheten. DMF fastsetter endelig 
krav til sikkerhetsstillelsen.  
 
NB! Søker skal ikke sende inn pantedokumenter, 
bankgarantier o.l. før DMF har gjort vedtak om 
sikkerhetsstillelsen. 
 
Sikkerhetens størrelse må reflektere kostnadene for 
tilbakeføring og sikring av området både under drift, 
i tilfelle driftsavbrudd og etter endt drift.  
 
Søker bør beskrive og begrunne best mulig hvilket 
arbeid og hvilke kostnader som er involvert, sett i 
forhold til det uttaksopplegget man planlegger, og 
som skal framgå av drifts-/avslutningsplanen. 
 
Den økonomiske sikkerheten kan stilles som 
finansiell garanti, for eksempel i form av bankgaranti 
og pant i sperret konto. Sikkerheten/pantet må være 
slik at den ved konkurs hos tiltakshaver ikke vil inngå 
i konkursboet.  
 
DMF har et eget skjema «Pantsettelseserklæring – 
enkle pengekrav» som kan lastes ned fra etatens 
nettside, lenke: http://www.dirmin.no/forbedrifter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel på ordning for økonomisk 
sikkerhetsstillelse: 
Det bygges opp et fond til en fastsatt størrelse 
gjennom årlige avsetninger på bankkonto i 
driftsperioden, f.eks. x kr/tonn uttatt masse (eller 
kr/år) – inntil det fastsatte totalbeløp på fondet er 
nådd.  
 
DMF tar pant i kontoen hvor fondet bygges opp. 
Pantets størrelse skal tilsvare det totalbeløp som er 
fastsatt for fondet.  
 
I tillegg stilles det i en oppstartsfase en bankgaranti 
for et grunnbeløp inntil fondets størrelse når nivået 
på grunnbeløpet. 
 
 
Til punkt 5.8 
Adresseliste – hvilke anses som særlige berørte 
parter:  

o Grunneier(e) 
o Nærmest tilgrensende naboer 
o Brukere av området (f.eks. beite, eier 

av høyspentledning) 
Disse skal oppgis med navn, adresse, og fortrinnsvis 
også med rolle og gård- og bruksnummer.  
 
 
 




