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Direktoratet for mineralforvaltning 
med Bergmesteren for Svalbard 

«Det minste direktoratet, med det lengste navnet» 

 



                   Disposisjon dagen 

 

• Om DMF generelt 

• Samfunnsoppdrag og forvaltningsansvar 

 

• Mineralstrategien 

• Hvorfor fortelle dette her? 



 

 

Samfunnsoppdraget vårt 

 

  

” DMF skal arbeide for at Norges mineralressurser forvaltes og utnyttes til 
beste for samfunnet. Dette innebærer at DMF skal legge grunnlag for økt 
verdiskaping, basert på en samfunnsmessig forsvarlig utvinning og 
bearbeiding av mineraler, hvor hensynet til både næringsvirksomhet og miljø 
ivaretas ” 
 

 

 

 

 

 

  

for dagen 



 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 

 
• Forvalter Mineralloven  

 
• Direkte underlagt Nærings- og handelsdepartementet 
 
• 19 ansatte, hvorav 10 med bergfaglig kompetanse 

 
• Omstilling/opptrapping. 4 nye stillinger i 2013 

 
• Dekker hele Norge + Svalbard 
 
 
 
 
 

                   DMFdagen 



         Tildelte bergrettigheter pr. januar 2013 

 www.dirmin.no/www.ngu.no 

 

 
 

                         

Hva gjør vi? 

1. Forvaltning 

a) Saksbehandling iht. mineralloven 

 Driftskonsesjoner 
  (1450 objekter i drift – ca 350 har konsesjon) 

 Driftsplaner  

 Tildeling av bergrettigheter 



NGU/DMF metaller og tildelte bergrettigheter pr. januar 2013 i 
Rørosområdet 



Hva gjør vi? 

1. Høring av saker etter annet lovverk  
 Alle kommune- og regionplaner 

 Reguleringsplaner som berører mineralske ressurser 

 Vernesaker 

 Vei utbygging 

 Kraft utbygging 



Hva gjør vi? 

• Gjennomfører tilsyn 

– Driftstilsyn 

– Miljøtilsyn 

– Sikringstilsyn 

– Tilsyn av dammer og –propper 

– Tilsyn med prospekterende 



              
 Hva gjør vi? 

a gjør vi forts 

– Fører bergverksstatistikk - med NGU 
 

– Informasjon 
• Kommuner 
• Næringen 
• Samfunn 

 
 

 

– Flere tjenester på nett 
• Hjemmeside 
• Tilsyn ved egenrapportering 
• Bergrettigheter – elektronisk søknad 
• Database undersøkelsesrapporter 
• Kart- og databasetjenester 
 

 

 



             Hva gjør vi?r vi forts 

• Sikring av gamle gruveåpninger 

 

 

– ca 500 områder 

Sti gruver, 

Ulefoss 



Forvalter statens ansvar der hvor staten har overtatt 

ansvaret fra nedlagte gruver 
 

Ivareta miljøhensyn ved dagens leting og utvinning. 
 

-ikke utslippsmyndighet 
 

 

           Hva gjør vi?r vi forts 



           Hva gjør vi?r vi forts 

 
Avrenning fra gamle gruver 

 
• Overvåking  
• Tiltak 

– Løkken 
– Folldal 
– Sulitjelma 
– Røros 
– osv… 

 

 
  

 
 

 

Avrenning fra stoll, 

Sulitjelma 



Betydelig styrket miljøfaglig kompetanse i DMF: 

 

Oktober 2012: Siw Christin Taftø  

Januar 2013:    Randi Skirstad Grini  

Mai 2013: Caroline Dahlbom 

August 2013:  Ida Egge Johnsen 

 

Juni 2013: Parallelle rammeavtale miljø og ingeniørgeologi 

  Utvikling miljø 



 
             Bergmesteren for Svalbard 

 
 

 

LOV OG REGELVERK 

• Bergverksordningen for Spitsbergen (Svalbard)  

• Leting etter og utvinning av mineraler på Svalbard er også regulert i annet regelverk 

f. eks. Svalbardmiljøloven 

• Svalbardtraktaten 



Bergmesteren for Svalbard 

 

KULLDRIFTEN 

 - STORE NORSKE : 

     *  GRUVE 7 

     *  SVEA NORD 

- TRUST ARKTIKUGOL 

     *  BARENTSBURG 

 

UNDERSØKELSESAKTIVITETEN 

     *  KULLUNDERSØKELSER 

     *  ANDRE UNDERSØKELSER 

 

BERGRETTIGHETER 

     *  SØKESEDLER 

     *  FUNNPUNKTANMELDELSER 

     *  UTMÅL 



                   Regjeringens mål for mineralnæringen 

• En verdiskapende og lønnsom mineralnæring med god vekstkraft. 

• Norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige og aktivt 

søke fremtidsrettede løsninger.  

• Forutsigbar og effektiv saksbehandling  

• Vekstkraften i næringen skal styrkes gjennom  

– Mineralkartlegging 

– informasjon  

– bedre ressursplanlegging 

– utvikling av mineralforvaltningen  

– satsing på kunnskap  

– tilgang på kompetent arbeidskraft 

 



…. Spektakulært…? 

…. stygt sår …..? 

 

- Informasjon  

 

- Knytte bånd  

miljø- og    mineralbransjen 

               Hvorfor fortelle dette? 



             Hvorfor fortelle dette? 

• Rådgivning 
– gruveforurensning 
– Miljøhensyn ved etablering av nye mineraluttak 
– Bergteknisk ansvarlig 

 

• Forskning 
– Avfallsminimering 
– Gjenvinning/tilbakefylling 

 

• Forvaltning (kommuner) 
– Huske oss i høringssaker 
– Kontakte oss for faglig bistand  

 



 

……………. økt verdiskaping, basert på en  
 
samfunnsmessig forsvarlig utvinning og  
 
bearbeiding av mineraler, hvor hensynet til både 
 
næringsvirksomhet og miljø ivaretas ………………… 
 
 
 
 


