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Navn.

Navn på bergteknisk ansvarlig for uttaket:

Navn.

Følgende personer med tekniske og bergfaglige kompetanse er ansatt hos søker:

* Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden 
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

* Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden 
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

?

Lenvik kommune vil engasjere en entreprenører som vil utføre sprenging, knusing, sortering og
mellomlagring av ferdigvare til bruk i moloanlegg (teknisk ledelse, bergfaglig kompetanse og
annen teknisk kompetanse – PRO og UTF). Anbudskonkurransen skal startes opp tidlig sommer
2019.
«Søknad – bergteknisk ansvarlig» vil bli ettersendt til dirmin når UTF er antatt.

Se kommunens redegjørelse under pkt. "bergteknisk ansvarlig" og i vedlagt driftsplan.
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Navn.  

Søker har ved innleie av følgende personer tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse*:

* Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden 
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Navn.

Søker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos følgende personer innenfor konsernet*:

* Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden 
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

 **  Søkers tilgang til kompetansen skal dokumenteres ved avtale som vedlegges søknaden (se punkt 12).

Se kommunens redegjørelse under pkt. "bergteknisk ansvarlig" og i
vedlagt driftsplan.

Se kommunens redegjørelse under pkt. "bergteknisk ansvarlig" og i
vedlagt driftsplan.
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Generelt om driftskonsesjon etter mineralloven og søknaden

 
 

Forslag til driftsplan som skal vedlegges søknaden er en  viktig del av en driftskonsesjonssøknad,  
og skal omhandle og ivareta de forhold som er angitt i DMF sin driftsplanveileder og sjekkliste for 

www.dirmin.no.  
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Bakgrunn

Samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse krever driftskonsesjon fra  
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Ethvert uttak av naturstein 
krever driftskonsesjon, uavhengig av mengde som skal tas ut. I søknad om driftskonsesjon etter  

 
driftskonsesjon for. DMF praktiserer at området skal kartfestes.

DMF vurderer det angitte konsesjonsområdet i søknaden opp imot den driften som planlegges, krav til 
bergfaglig forsvarlig drift1, hensynet til å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk 
av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling2. 

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde

• 
areal som benyttes for å gjennomføre uttaket. Dette tilsvarer konsesjonsområdet.

• Søker må ha utvinningsrett for hele driftsområdet hvor det er søkt om konsesjon.3   

For grunneiers mineraler kan søker få utvinningsrettsrett gjennom avtale med grunneier. 

• 
og området er egnet som driftsområde, er det hensiktsmessig å sette konsesjonsområdet lik 

for dispensasjon og driftskonsesjonen være i samsvar med hverandre. Driftsplanen angir 
nærmere hvordan søker tillates å drive uttaket.

• Dersom området verken er regulert til masseuttak eller det er gitt dispensasjon til dette 
formålet, bør søker innlede dialog med kommunen som er rette myndighet for areal- 
disponering. Dette kan foregå samtidig med at søknad om driftskonsesjon sendes DMF.  

som omsøkt konsesjonsområde. 

• 
av konsesjonsområdet bero på en konkret vurdering av hva som er det faktiske driftsområdet.

DMF har adgang til å sette vilkår og følge opp uttaket utenfor konsesjonsområdet

DMF har adgang til å fastsette vilkår, og dermed også håndheve vilkårsbestemmelsene, utenfor det  
fastsatte konsesjonsområdet.4 Vilkår som har virkning utenfor konsesjonsområdet er for eksempel  
bestemmelser om at deponering av skrotstein kan foregå utenfor området.

DMF stiller også krav til sikring og opprydding av området i en driftskonsesjon. Krav til sikring kan settes 
utenfor konsesjonsområdet, for eksempel med krav til gjerde eller skjerming i en tilgrensende sone.

1 Mineralloven § 41. 
2 Mineralloven §§ 1 og 2. 
3 Mineralloven § 43, annet ledd og forskrift til mineralloven § 1-8, bokstav a). 
4 Mineralloven § 43, andre ledd tredje punktum og ot.prp. nr. 43 (2008-2009), s. 145.

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde









Det tas forbehold om at driftsplanen vil bli justert når prosjekterende og utførende 
entreprenør er antatt av tiltakshaveren Lenvik kommune
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TEGNINGSLISTE 
OPPDRAGSNUMMER 

19236001 

OPPDRAG 

Driftsplan midlertidig massetak Fjordgård 
DATO 

14.06.2016 

OPPDRAGSLEDER 

Trond Johansen 
KUNDE 

Lenvik kommune  
 

 

VEDLAGT TEGN. NR REV TEGNINGSTITTEL DATO REV. DATO 

x 200 A_00 Oversiktskart 14.06.2016  

x 201 A_00 Eksisterende situasjon + plan for etappe 1 14.06.2016  

x 202 A_00 Ferdig etappe 1 + plan for etappe 2 14.06.2016  

x 203 A_00 Ferdig etappe 2 + avslutningsplan 14.06.2016  

x 210 A_00 Snitt, dagens situasjon og avslutning 14.06.2016  
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