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DMF - rolle 

 

 



Samfunnsoppdrag 

DMF er statens fagetat for forvaltning og utnyttelse av 
mineralressursene i Norge og på Svalbard. 

 

DMF skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping 
basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og 
bearbeiding av mineraler. 

 

DMF skal sørge for at mineralvirksomhet skjer ut fra en 
avveining av flere kryssende samfunnshensyn. 

 

 
DMF skal bidra til at Svalbards geologiske ressurser forvaltes og utnyttes 
best mulig til nytte for samfunnet. 
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Mineralloven- 
konsesjonspliktige uttak 

• Ethvert uttak som totalt er på mer enn 10 000 m3 (in 
situ) masse, samt ethvert uttak av naturstein krever 
konsesjon jf. minerallovens § 43. 

 

• Uttak over 500 m3 masse er meldepliktig jf. § 42 

 
 

 

Mineralloven § 3 Saklig virkeområde 
  

Loven gjelder ethvert uttak av mineralske forekomster. Loven gjelder 
likevel ikke uttak som hovedsakelig er en del av annen utnyttelse av 
grunnen. 
  



Driftskonsesjon etter mineralloven 

DMF vurderer tiltakshavers skikkethet 
• økonomisk gjennomførbart 

• Årsregnskap for siste 2 år / 
• Budsjett 
• Kredittvurdering 

• krav til kompetanse  
• Bergteknisk ansvarlig 
• Øvrig teknisk kompetanse 

• bergfaglig forsvarlig drift  
• Sikker drift og god ressursutnytting 
• Bærekraftig drift 
• Driftsplan med avslutningsplan 
• Økonomisk sikkerhetsstillelse 

Utvinningsrett 
Andre samfunnshensyn, §§ 1 og 2 
Adgang til å sette vilkår 

 



Økonomisk sikkerhetsstillelse 
Hva? 
DMF kan pålegge tiltakshaver å stille 
økonomisk sikkerhet for å dekke 
kostnader for sikring og opprydding av 
det enkelte uttaket.  
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Hvorfor? 
Oppbygging av økonomisk sikkerhetsstillelse skal sikre forsvarlig 
sikring og opprydding av områder hvor det pågår uttak av mineralske 
ressurser. 
 
Sikkerheten skal stå seg i tilfelle en konkurs eller tvangsavslutting.  
 



Forhold til annet lovverk 
Tillatelser etter mineralloven erstatter ikke krav 
om tillatelse, godkjenning, arealplan eller 
konsesjon etter annen lovgivning.  

 
• Plan- og bygningsloven 

• Forurensningsloven 

• Naturmangfoldloven 

• Kulturminneloven 

• mm. 
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Mineralutvinning i Norge - 2017 
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Omsetning 2017 totalt 10 770 millioner kr  



Uttak og omsetning 
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Pukk og grus i Trøndelag 
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Omsetning 951 millioner kroner – hvorav pukk og grus 706 millioner kroner 
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Transport 
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Sysselsetting «i» næringen 
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Ressursforvaltning   

• Mineralressurser i 

  arealplanlegging 

• Tilgang til og behov for ressurser 

• Unngå nedbygging av viktige forekomster 

• Veg, vern, kraft 

 

 

 

• Innspill til arealplanlegging etter PBL 

• Kommunalt ansvar 

• DMF gir planfaglige råd og har 
innsigelsesmyndighet 
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https://minit.dirmin.no/kart/ 
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https://minit.dirmin.no/kart/ 
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NGU 



DMFs karttjenster 
• Uttaksregister 

• Bergrettigheter 
(undersøkelsesrett/utvinningsrett)  

• Aktsomhetskart (nedlagte 
gruver/åpninger/hull) 

• Undersøkelsesrapporter 

- Flere kartlag etter hvert (konsesjonsbase) 

- https://minit.dirmin.no/kart/# 

- http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn  

 

 
16 

https://minit.dirmin.no/kart/
https://minit.dirmin.no/kart/
http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn


Takk for oppmerksomheten!  
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