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PRODUKTARK: BERGRETTIGHETER 

 
 BESKRIVELSE  

 
 

 

Temadatasettet Bergrettigheter inngår som 
temadata i Norge digitalt og viser områder som er 
belagt med bergrettigheter (statens mineraler). 

Datasettet inneholder informasjon om 
undersøkelses- og utvinningsretter. Det kan være 
utstedt flere bergrettigheter for samme geografiske 
område (datasettet har overlappende flater).   

 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 

Bergrettigheter gir en oversikt over arealer som er 
belagt med undersøkelses- og utvinningsretter. 
 
En undersøkelsesrett til statens mineraler gis som 
en rett på et bestemt område og ikke som en 
rettighet til en bestemt forekomst. Innehaveren av 
undersøkelsesretten har rett til å undersøke etter og 
søke utvinningsrett på alle forekomster av statens 
mineraler innenfor undersøkelsesområdet. 
 
Den som har en undersøkelsesrett med best prioritet 
har enerett til å søke om utvinningsrett etter 
minerallovens § 29. For å kunne få utvinningsrett må 
søkeren kunne dokumentere å ha funnet en 
forekomst av statens mineraler, som er eller innen 
rimelig tid vil kunne bli drivverdig. 
 
Brukes av myndighetene til å forvalte 
rettighetsområdene og å gi interessenter innsyn i 
hvilke områder som er belagt. Interessenter kan 
være mineralletere, offentlige myndigheter, 
utbyggere, grunneiere, brukere av utmark oa.  
 
 
 

 

  EIER/KONTAKTPERSON 

 

Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard (DMF) er eier av 
datasettet. Norges geologiske undersøkelse (NGU) 
bistår med tilgjengeliggjøring gjennom WMS-
tjeneste og NGUs nedlastingstjeneste. 

Datateknisk:  
Steinar Nilssen (DMF), steinar.nilssen@dirmin.no 
Bobo Nordahl (NGU), bo.nordahl@ngu.no 
Fagansvarlig:  
Trond Refseth, trond.refseth@dirmin.no 
Generell kontakt: mail@dirmin.no 
 

 
 DATASETTOPPLØSNING 

Bergrettighetsarealene er avgrenset av fire 
hjørnepunkter angitt i lokale UTM-koordinater.  
Se lenke til DMFs nettsider om Bergrettigheter.
 

  

 
UTSTREKNINGSINFO 

Norge fastland. 
Utstrekningsbeskrivelse 

  
Dekningsoversikt 
http://geo.ngu.no/kart/bergrettigheter/ 

 
(velg tema Bergrettigheter) 

 
KILDER OG METODE 

 

Datafangst skjer gjennom skriftlig søknad om 
bergrettigheter til DMF, manuell søknadsbehandling 
og utstedelse av rettighet. Fristilling skjer gjennom 
skriftlig melding fra rettighetshaver til DMF eller når 
rettigheten opphører.  

 

Utvinningsrett skal tinglyses i henhold til Forskrift 
om tinglysing, kap. 2 Tinglysing av bergrettigheter.  

 
 
 
 

 
 

BESKRIVE LSE  

FORMÅ L/BRUKSOMRÅDE  
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UTSTRE KNINGSINFORMA SJON  
 

KILDER OG ME TODE  
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 DMF søker for ajourhold av data.  Datasettet blir 
oppdatert en gang i uken. Søknader som ikke er 
ferdig behandlet er ikke inkludert i datasettet. 

Status 
Ukentlig oppdatering, men søknader under 
behandling er ikke med i kartvisningen
 

. 

 

Format (Versjon)  
 LEVERANSEBESK 

• Shape 
• SOSI 
• ESRI Filgeodatabase 

 
Projeksjoner 
UTM EUREF89, lokal eller sone 33 
 

  

Tilgangsrestriksjoner 

 

Ingen. Dataene er gratis dersom 
nedlastingsløsningen benyttes. 

Tjeneste 
Datasettet 

 

inngår i WMS-tjenesten 
”Bergrettigheter”: 
http://geo.ngu.no/mapserver/BergrettigheterWMS/ 

Nedlasting er tilgjengelig fra NGUs 
nedlastingstjeneste: 
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-
data/nedlasting/ 
 
Henvisning til kartdatatjenesten fra DMFs webside: 
http://www.dirmin.no/bergrettigheter/Sider/Kart%2
0over%20bergrettigheter.aspx 
 
 
 

• Servitutt 
 
 

 
• 

o 
Servituttgruppe 

 
servituttType (SERVTYPE) 

 

Bergrettighet 
undersøkelsesrett 

• 
Bergrettighet utvinningsrett 

• 
informasjon 

• 
navn 

• 
rettighetshaver 

• 

rettighetAreal 

• 
rettighetFraDato 

• 
geodataeier (EIER) 

 
datauttaksdato 

 
 

 
Lenke til DMFs nettsider om Bergrettigheter 
 
Metadata i Geonorge LEVE RANSE BE SKRIVELSE  

 

EGENSKA PSLISTE  (VA LGFRITT)  
 

LEN KE R  
 

OBJE KTTYPE LISTE  (VA LGFRITT)  
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