
Produktark: Bergrettigheter

BESKRIVELSE

Dataene viser områder som er belagt med

bergrettigheter for statens mineraler, som definert av

"Lov om erverv og utvinning av mineralressurser

(mineralloven)" §7. Datasettet inneholder definerte

områder for undersøkelses (UN)- og utvinningsretter

(UT). Det kan være utstedt flere bergrettigheter for

samme geografiske område; datasettet har

overlappende flater, men de individuelle rettighetene har

forskjellig prioritet.

Første prioritet gjelder basert på mottatt dato, beskrevet

i attributtet InnsendtDato. Direktoratet for

mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

(DMF) er eier av datasettet.

En undersøkelsesrett på statens mineraler tildeles som

en rett på et bestemt område, og ikke som en rettighet til

en bestemt forekomst. Den som har undersøkelsesrett

med best prioritet, dvs. den som søkte om retten først,

har enerett til å søke om utvinningsrett etter

minerallovens § 29. Gyldighet for undersøkelsesretter er

7 år fra best prioritet, utvinningsrettigheter har 10 års

gyldighet. Rettigheter kan forlenges ved vedtak, jf.

mineralloven § 23 og §§ 33 - 34.

Rettigheter er definert av lov om erverv og utvinning av

mineralressurser (mineralloven) §7.

Undersøkelsesrettigheter er merket "UN",

utvinningsrettigheter er merket "UT". Datasettet brukes

av myndighetene til å forvalte rettighetsområdene og å

gi interessenter innsyn i hvilke områder som er belagt,

og inngår i WMS-tjenesten Bergrettigheter.

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Mineralske undersøkelser, arealplanlegging,

kommuneplanens arealdel, detaljplanlegging

Refererer til lisens.

EIER/KONTAKTPERSON

Direktoratet for mineralforvaltning

Datateknisk: IT-utvikling, post@dirmin.no

Fagekspert: Mineralutvinning, post@dirmin.no

DATASETTOPPLØSNING

Målestokktall: 50000

UTSTREKNINGSINFORMASJON

Utstrekningsbeskrivelse

Norge

Dekningsoversikt

KILDER OG METODE

Ingen prosseshistorie tilgjenglig.

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Kontinuerlig

Status

Kontinuerlig oppdatert

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (versjon)

FGDB, 10.0

GeoJSON

GML, 3.2.1

PostGIS, 9.4

SOSI, 4.5

Projeksjoner

EPSG:25832•

EPSG:25833•

EPSG:25835•

EPSG:3035•

EPSG:4258•

Tilgangsrestriksjoner

Åpne data

Bergrettigheter

Direktoratet for mineralforvaltning - 20.08.2021

TYPE:GEONORGE-WMS@PATH:https://wms.geonorge.no/wms?@LAYER:dm_bergrettigheter


Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Tjeneste

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/9d8026d6-

c08c-4c7d-afe8-d2983771840c

OBJEKTTYPELISTE

Bergrettighet•

BergrettighetGrense•

EGENSKAPSLISTE

versjonId•

oppdateringsdato•

datauttaksdato•

opphav•

servituttType•

rettighetNr•

rettighetNavn•

rettighetHaver•

rettighetAreal•

innsendtDato•

mineralType•

utstedsDato•

forlengetDato•

LENKER

Link til metadata i Geonorge

Link til produktspesifikasjon

Link til tegnregler

Bergrettigheter

Direktoratet for mineralforvaltning - 20.08.2021

http://data.norge.no/nlod/no/1.0
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/b3c319bd-910d-4663-8ce8-23a246afe879
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/direktoratet-for-mineralforvaltning/bergrettigheter
https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/direktoratet-for-mineralforvaltning/bergrettigheter
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