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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):  
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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.  
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