
Søknad om overdragelse av driftskonsesjon gitt etter 

mineralloven

Innsenders navn

Organisasjonsnavn

Organisasjonsnummer

Konsesjonsområdet og uttaksnummer

Navn på konsesjonsområdet

Uttaksnummer

Bergteknisk ansvarlig

Navn

Dokumentasjon for bergteknisk ansvarlig sin kompetanse i henhold til kravene som følger av forskrift til 

mineralloven kapittel 3 skal legges ved søknaden (dokumentasjonskrav).

Er bergteknisk ansvarlig ansatt hos overtakeren eller innleid konsulent?

Dersom bergteknisk ansvarlig er innleid konsulent, må overtakerens oppdragsavtale med bergteknisk 

ansvarlig legges ved.

Gjelder søknaden fusjon eller fisjon, eller gjelder den en annen overdragelse?

Ansatt Innleid konsulent

Fusjon eller fisjon Annen overdragelse



Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden (søknaden vil ikke bli 

behandlet før samtlige vedlegg er mottatt):

Overdragelsen gjelder fusjon eller fisjon: 

Det er lagt ved en fusjonsplan eller fisjonsplan som viser overdragelsen av uttaket og driftskonsesjonen.

Gjelder ved annen overdragelse:

Det er lagt ved en avtale eller annet dokument som dokumenterer overdragelsen.

Må alltid legges ved:

Utvinningsrett:

Det er lagt ved en signert avtale om utvinningsrett til forekomsten (avtalen om utvinningsrett må være signert av 

grunneier(ne) eller noen med signaturrett dersom grunneier er en juridisk person).

Kompetanse:

Det er lagt ved en redegjørelse for overtakerens kompetanse til drift av den aktuelle forekomsten. (Redegjørelsen skal 

bygge på de samme momentene som gjøres i forbindelse med vurderingen av om driftskonsesjon skal gis etter 

mineralloven § 43. Overtaker må oppfylle kravene om kvalifikasjoner iht. mineralloven § 6 a. Kvalifikasjonsvurderingen 

inkluderer også en egenvurdering av bergfaglig forsvarlig drift.).

Finansieringsplan:

Det er lagt ved en redegjørelse for finansiering av tiltaket. (Redegjørelsen skal inneholde en plan for finansieringen av 

tiltaket, herunder budsjett for de første driftsårene. Budsjettet skal vise markedssituasjonen, prisnivået for produktet, 

eventuelt ledsaget av leveranseavtaler, og oversikt over nødvendige investeringer i utstyr og maskiner, eventuelt oversikt

over kostnader ved leie av maskiner og tjenester.).

................................................................................................................................................

Informasjon om krav til økonomisk sikkerhetsstillelse:

Overdragelse av driftskonsesjon innebærer at også krav til økonomisk sikkerhetsstillelse (ØSS) overføres, i 

utgangspunktet tilsvarende den ØSS som tidligere er fastsatt for konsesjonen. Den praktiske etterlevelsen av kravet vil 

reguleres nærmere i overdragelsesvedtaket.

Ja

Ja

Ja

Fusjons- eller fisjonsplan er lagt ved

 Dokumentasjon for overdragelse er lagt ved
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