Ny tekst

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for [uttaksnavn] i
[kommunenavn] kommune. Tiltakshaver: [tiltakshavers navn]
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om
driftskonsesjon datert [dato] fra [Foretakets formelle navn], [organisasjonsnummer].

1.

Tildeling av driftskonsesjon

[Foretakets formelle navn og organisasjonsnummer], heretter kalt «Tiltakshaver», tildeles
driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

(Fyll inn en klar angivelse av hvilket formål DMF gir konsesjon til. Entydig angi driftsområde(r) som
konsesjonen skal dekke, og hvordan dette området fremgår av hvilket kart.)

Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning, arealavklaring eller
konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige
tillatelser.

2.

Vilkår for driftskonsesjonen

a)

(Presis angivelse av hvilke vilkår som settes, om disse må innfris før oppstart og/eller
konsekvensen av brudd på disse, samt hvordan oppfyllelse av vilkårene skal dokumenteres.)

b)

(Krav om økonomisk sikkerhetsstillelse som vilkår for oppstart)

c)

(Om konsesjonen er tidsbegrenset eller om den skal revideres, og hva det i tilfelle betyr i
praksis)

3.

Godkjenning av driftsplan

(Fyll inn ev. fra hjelpetekst)

4.

Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

(De viktigste poengene fra høringsuttalelsene siteres, med henvisning til hvilken høringsinstans og
DMF sine kommentarer til uttalelsene).

(tekst)

5.

DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

5.1

Utvinningsrett

5.2

Tiltakets arealmessige status

5.3

Prosjektets økonomi

5.4

Driftsplan

5.5

Bergfaglig forsvarlig drift

5.6

Søkers kompetanse for drift av forekomsten

5.7

Miljømessige konsekvenser av utvinning

5.8

Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift

5.9

Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

5.10

Langsiktige planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området

5.11

Økonomisk sikkerhetsstillelse

5.12

Tiltakets innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv

(hvilken betydning dette er tillagt i totalvurderingen, og begrunnelse for eventuelle vilkår som er satt
knyttet til dette)

5.13

Tidsbegrensning eller revidering

(særlig begrunnelse)

6. Driftskonsesjonens varighet
Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år. (Denne setningen strykes dersom det er gitt en annen
revisjonsdato i punkt 1 ovenfor.)

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt.
Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av
disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:




Utvinningsretten for statens mineraler slettes
avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven §
37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

7.

Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

Meldeplikt ved oppstart og stans av drift
Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF. Tiltakshaver skal også
sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

Driften skal utføres med varsomhet
Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal
heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

Forsvarlig sikring og opprydding
Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein.
Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet
konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49.
Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området
skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven
§§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

Ansvar for bergteknisk ansvarlig
Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

•

at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende
bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas

•

at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte

•

at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Gruvekart (Gjelder kun for statens mineraler og underjordsanlegg for grunneiers mineraler)
Ved uttak av statens mineraler og for underjordsanlegg på grunneiers mineraler skal gruvekart
utarbeides og oppdateres i samsvar med reglene i forskrift om gruvekart.

Rapportering og avgift (avgift gjelder kun statens mineraler)
Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.

(Statens mineraler)
Når driften legges ned, skal tiltakshaver sende sluttrapport fra driften, måledata og prøvemateriale til
DMF, i henhold til forskrift til mineralloven § 1-10.
Det skal betales årlige avgifter i henhold til reglene i mineralloven og forskrift til mineralloven kapittel
5.

(Grunneiers mineraler)
Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport,
måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig
geologisk interesse.

8.

Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i
forvaltningsloven kapittel VI.
Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny
vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og
fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det
klages over, og inneholde forslag til endringer.
Partene i saken har rett til å se saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

