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Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Kløftefoss gbnr. 
144/1 i Modum kommune. Tiltakshaver: Sibelco Nordic AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
søknad om driftskonsesjon datert 30. desember 2014 fra Sibelco Nordic AS (org. nr. 
965 724 737).  

 

1. Tildeling av driftskonsesjon 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
søknad om driftskonsesjon datert 30. desember 2014 fra Sibelco Nordic AS (org. nr. 
965 724 737). Sibelco Nordic AS (org. nr. 965 724 737), heretter benevnt 
«Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven 
§ 43. 
 
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av grus i Kløftefoss på del av eiendommen 
gbnr. 144/1 i Modum kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers 
mineraler. 
 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 238 daa og fremgår av «Kløftefoss – 
konsesjonsområde». 
 
Området er i henhold til reguleringsplan «Masseuttak Kløftefoss», planID 0623 
2008006, vedtatt 12. desember 2008 regulert til masseuttak.  
 
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 
Konsesjonen gis med følgende vilkår: 
 
2.1. Driftsplan 
Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.  
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Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på 
forhånd godkjennes av DMF. 
 
DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF 
finner det nødvendig. 
 
2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse  
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 470 000, som beskrevet i 
vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak 
etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.  
 
Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 
150 000, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til 
fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler 
som beskrevet i punkt 5.11. 
 
Før oppstart av drift skal Tiltakshaveren overfor DMF ha: 
(i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse; 
(ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende; 
(iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. 
 
2.3. Bergteknisk ansvarlig  
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten 
ugrunnet opphold. 

 
2.4 Ivaretagelse av Lillaknollslørsopp 
Før tiltakshaver kommer innenfor området for registreringen av Lillaknollslørsopp, må 
tiltakshaver sørge for at det gjennomføres en biologisk vurdering av området og 
iverksette nødvendige tiltak for å ivareta eventuelle funn. 
 

3. Godkjenning av driftsplan 
DMF godkjenner driftsplanen for Kløftefoss. Godkjent versjon av driftsplanen er 
vedlagt dette konsesjonsvedtak. 

 
4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer 
Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos 
Modum kommune, Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, 
Jernbanedirektoratet, NVE, Statens Vegvesen, Midtkraft AS og aktuelle naboer og 
andre interessenter. DMF ble av Jernbanedirektoratet gjort oppmerksom på at riktig 
høringsinstans for jernbanesektoren er Bane NOR SF. Høringsbrevet ble derfor 
oversendt til Bane NOR SF.  
 
Høringsperioden var fra 18. juni 2019 til 16. august 2019. 
 
DMF har mottatt høringssvar fra Bane NOR SF. Fra høringsuttalelsene har DMF særlig 
merket seg følgende:  

Bane NOR SF opplyser at planområdet ligger ved Krøderbanen. Rv 280 
Krøderveien ligger mellom planområde og jernbanen og det etableres en vold 
langs veien.  
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Bane NOR SF har vurdert tiltaket og har ingen merknader da tiltaket ikke 
berører jernbanens interesser.  

 
DMF tar Bane NOR SF sin høringsuttalelse til etterretning. 
 
5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon  
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og 
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.  
 
I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 
10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. 
Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.  
 
En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om 
driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det 
legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det 
skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det 
legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for 
drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også 
legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2. 
 
DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av 
hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er 
relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis. 
 
DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden: 
 
5.1 Utvinningsrett 
Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. 
Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med 
grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen 
fremlagt avtale med grunneier som dokumentasjon for utvinningsrett. 
 
Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte 
konsesjonsområdet i avtaleperioden.  
 
DMFs vurdering er at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.  
 
5.2 Tiltakets arealmessige status 
Konsesjonsområdet har et areal på ca.238 daa og fremgår av kart «Kløftefoss – 
konsesjonsområde» 
 
Området er i henhold til reguleringsplan «Masseuttak Kløftefoss», planID 0623 
2008006, vedtatt 12. desember 2008 regulert til masseuttak.  
 
5.3 Prosjektets økonomi  
DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut ifra 
de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.  
 
5.4 Driftsplan 
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For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som 
vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent 
av DMF. 
 
Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, 
og et referansedokument ved DMFs tilsyn.  
 
Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til  driftsplan for uttaket. 
 
Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av grustaket. 
Beskrivelsen og kart- og snitt – tegninger presenterer det planlagte uttaket av 
forekomsten innenfor arealet på 238 dekar. Totalt volum sandreserver som skal tas ut 
ned til bunnkoten på nivå 168 m.o.h. er estimert til ca. 4 millioner m3. Bruddet 
planlegges drevet i ett nivå med stuffer på omkring 17 meters høyde. Årlig uttak vil 
variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 10 000 m3. Utdrevne områder som 
ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. I tillegg presenteres plan 
for sikring og for avslutning av grustaket. 
 
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Kløftefoss kan godkjennes. 
Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering 
legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift. 
 
Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i 
forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, 
bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i 
forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til 
enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF. 
 
Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som 
dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent 
driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver 
foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det 
nødvendig. 
 
5.5 Bergfaglig forsvarlig drift 
Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten 
må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.  
 
DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig.  Ved 
vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket. 
 
5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten 
Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale 
kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold t il kravet til 
skikkethet. 
 
I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal 
ha en bergteknisk ansvarlig.  
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Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Freddy Larsen som bergteknisk ansvarlig for 
uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og 
oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.  
 
DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av 
forekomsten. 
 
5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning  
Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges og 
DMF kan i konsesjonsvedtak stille vilkår for å ivareta miljøhensyn.  
 
Det foreligger en reguleringsplan for uttaket, «Masseuttak Kløftefoss», vedtatt 12. 
desember 2008. 
 
Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger 
som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er 
reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart 
(gjennomført den 29. november 2019) lagt til grunn for vurderingene etter 
naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som 
tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Føre-var-prinsippet i 
naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse. 
 
I Artsdatabanken er det registrert et funn av Lillaknollslørsopp (Cortinarius 
pseudoglaucopus), som er registrert med status EN (sterkt truet). Registreringen er 
gjort 7. september 2000. I forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen som ble 
vedtatt i 2008, ble det gjennomført en konsekvensutredning hvor det konkluderes med 
at uttaket ikke vil få noen vesentlige konsekvenser for naturmi ljøet. DMF mener at det 
er viktig å ivareta de naturressurser som er registrert i området. Imidlertid er denne 
registreringen foretatt i september 2000. Videre ligger registreringen et godt stykke 
utenfor det området hvor det drives pr. i dag. Ut fra oppgitt årlig uttaksmengde vil det 
ta lang tid før man nærmer seg området hvor registreringen av Lillaknollslørsopp er 
foretatt. DMF mener derfor at hensynet til registreringen av Lillaknollslørsopp kan 
ivaretas ved at det tas inn et vilkår om at det må gjøres en biologisk utredning når 
uttaket nærmer seg området for registreringen. 
 
DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med 
forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller 
forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.  
 
Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og 
naturmangfoldet i regionen vurderes. DMF viser til oppsummeringen av 
konsekvensutredningen som vurderer uttaket til å ha få eller ingen vesentlige negative 
konsekvenser. 
 
DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon 
innvilges.  
 
Tiltakets konsekvenser for kulturminner 
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Kulturminner er behandlet som eget tema i konsekvensutredningen og 
planbeskrivelsen. Av denne fremgår at det er et kulturminne som vil bli berørt av 
uttaket. DMF minner om aktsomhetsplikten ihht. kulturminneloven § 8 og ber 
tiltakshaver om å opprette kontakt med de aktuelle vernemyndigheter når uttaket av 
masser nærmer seg kulturminnet.  
 
5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift 
Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og 
nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører 
nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og 
dyr.  
 
Tiltakshaver opplyser at skråningene under driftsperioden i uttaksområdet vil gis en 
helning med stabil rasvinkel, mens områder med endelig vegg vil gis en helning på 
maksimalt 1:2, helst 1:3. Under driften, vil det forekomme midlertidige brattere 
bruddvegger, spesielt langs bruddfronten i nordvest, der sikringstiltak, spesielt sikring 
for barn, kan være nødvendig. Under drift vil det settes opp midlertidige gjerder eller 
sikringsvoller i god avstand fra bruddfronten, for å hindre adgang til denne fra 
oversiden. Det ønskes ikke å gjerde inne hele uttaksområde, da dette er benyttet som 
turområde og til skogbruk. Det ligger en midlertidig anleggsvei i skogkanten nordvest 
for uttaket. Denne veien flyttes nordover i takt med utvidelsen i denne retningen. Det 
skal settes opp fysisk sperring slik at uvedkommende ikke kan ta seg ut på denne 
anleggsveien med kjøretøy. Det vil også settes opp advarselskilt slik at turgåere og 
andre ikke kommer for nære kanten. Det er satt opp advarselskilt ved adkomsten til 
uttaket. 
 
DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.  
 
5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling  
Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, 
pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne 
samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.  
 
Tiltakshaver opplyser at ressursen forventes å ha god kvalitet, og på grunn av 
kornformen være særlig egnet til betongtilslag, mørtel og spesialformål som for 
eksempel sportssand.  
 
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området  
Tiltakshaver opplyser at det er et mål for Sibelco Nordic at varige sikrings- og 
opprydningsarbeider skjer fortløpende under drift, så langt dette er praktisk mulig. 
Dette vil sikre at det ikke er store sikrings- og opprydninsarbeider som gjenstår ved 
avslutning driften, eller ved ikke-planlagt driftsstans. Dette vil gjøres ved at etterhvert 
som bruddet drives mot nordvest skal sidekantene mot nordøst og sørvest istandsettes 
som endelig stabile bruddvegger, ved utslaking og avrunding av driftsskråningene. 
Endelige skråninger vil gis en helning på maksimalt 1:2, helst 1:3, i henhold til 
reguleringsplanbestemmelsene og retningslinjer fra DMF. Sibelco vil gjøre en 
evaluering av skråningsvinkel for endelig vegg, før istandsetting av slike, for å sikre at 
en har god margin i forhold til sikker skråningsvinkel, gitt en vegghøyde på 15-20 m. 
Det vil derfor ikke være nødvendig med sikring av varig art, slik som gjerder, 
sikringsvoller, fareskilt, bom etc, etter at driften er avsluttet.  
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Videre opplyser tiltakshaver at på avsluttede uttaksflater skal det settes igjen et 
tilstrekkelig lag med løsmasser med tanke på framtidig skogproduksjon. Løsmassene vil 
være jordmasser, grovere topplag og restmasser fra sandproduksjonen. Ved 
revegetering av området vil det tilrettelegges for spontan etablering av vegetasjon i 
skråninger av løsmasser som grenser inn mot parkbeltene i ytterkant av massetaket. 
Spontan etablering foretrekkes fremfor planting, da vegetasjon som plantes på godt 
drenerte masser som her har liten mulighet til å overleve. For å øke den spontane 
revegeteringen vil en tilstrebe å så til områdene med strølaget fra avdekte områder. 
Dette er løsmasser som inneholder frø og røtter fra vegetasjonen i og omkring uttaket. 
Denne vegetasjonen har tilpasset seg forholdene på stedet, og gir derfor de beste 
forutsetningene for vellykket revegetering. 
 
DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er 
tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis. 
 
5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse 
Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til 
sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til 
sikkerhetsstillelsen. 
 
Tiltakshaver foreslår en økonomisk sikkerhet pålydende et beløp på NOK 300 000.  
 
5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens 
størrelse 
DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter 
forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være 
tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt. 
 
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille 
finansiell sikkerhet med NOK 470 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og 
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved 
vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for 
tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.  
 
5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form 
Formen på sikkerhetstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil 
inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd. 
 
Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten 
stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold 
til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. 
panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som 
skal sperres til fordel for DMF. 
 
Bankgaranti – oppstartsfase 
DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver før oppstart av drift stiller en 
bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort 
NOK 150 000. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har 
nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av 
hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen. 
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DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller: 

(i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og 
oppryddingstiltak som aksepteres av DMF; 

(ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og 

(iii) Ved tilbakekall av konsesjonen. 
 
Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal 
DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten 
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet 
innestående på bankkontoen ikke har nådd NOK 150 000. Når beløpet innestående på 
bankkontoen har nådd NOK 150 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for 
dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort. 
 
Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse 
Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet 
på NOK 470 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års 
uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,57 pr tonn uttatt masse. 
 
Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal 
bygges opp over en periode på 20 år, det vil si NOK 23 500 pr år. I søknaden er uttak 
anslått til 10 000 m3/år, tilsvarende 15 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på 
NOK 1,57 pr tonn.  
 
Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar 
etterfølgende år. 
 
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon 
Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en 
oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen. 
 
Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den 
eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og 
oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede 
driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF 
underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av 
om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide 
en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.  
 
DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som 
fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om 
dette i konsesjonsvilkårene. 
 
5.11.4. Justering av sikkerheten 
Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak 
om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og 
tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av 
mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak. 
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6. Driftskonsesjonens varighet 
Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.  
 
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 
 
Rapportering  
Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.  

 
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.  

http://www.dirmin.no/
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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 gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter 
forvaltningsloven §§ 18 og 19.  
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Maria Lauritzen Thomas Furunes 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Thomas Furunes 
 
 
Vedlegg:  

Kløftefoss - avtale om finansiell sikkerhetsstillelse.docx 

Kløftefoss - godkjent driftsplan.pdf 

Kløftefoss - konsesjonsområde.pdf 

Kløftefoss - pantsettelseserklæring.docx 

http://www.dirmin.no/
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Kløftefoss - påkravsgaranti.docx 

  

Mottakere: 

Sibelco Nordic AS avd. 

Li l lesand 

Postboks 144 4792 LILLESAND 

Kopi  ti l:  
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Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Morten Aasen VESTRE BRUGATE 35 3300 HOKKSUND 

El len Hagemann Andersen OLLEVEIEN 22 3075 BERGER 

Benedicte Arentz EIRIK RAUDES VEI 17 0196 OSLO 

Monika Asplund VESTRE BRUGATE 35 3300 HOKKSUND 

Hazel Caroline Bartos Kløftefossmoen 22 3370 VIKERSUND 

Hans Boye Bergan STEINSRUDVEIEN 145 3535 KRØDEREN 

Erik Bjøre VENGARDSVEIEN 12 3535 KRØDEREN 

Therese F. Bottegård FOSSUMGATA 5 3340 ÅMOT 

Oddvar Breivik Kløftefossmoen 28 3370 VIKERSUND 

Helge Bråthen Kløftefossmoen 32 3370 VIKERSUND 

Kenneth Løvstad Bråthen KRØDERVEIEN 1767 3370 VIKERSUND 

Kjersti  Bjertnæs Bråthen Kløftefossmoen 32 3370 VIKERSUND 

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

Monica Dervola Krøderveien 1764 3370 VIKERSUND 

Roger Dervola Krøderveien 1764 3370 VIKERSUND 

Marita  Edh Kløftefossmoen 2 3370 VIKERSUND 

Ekholdt Eiendom AS Slettemoen 3535 KRØDEREN 

Knut Engen SOLLIA 50 3058 SOLBERGMOEN 

Jan-Henrik Eriksen Myraveien 11 3360 GEITHUS 

Eva M. Paulsen Fugleberg PERMOBAKKEN 3 3534 SOKNA 

Jan Erik Fugleberg PERMOBAKKEN 3 3534 SOKNA 

Solveig Gabrielli KRØDERVEIEN 1771 3370 VIKERSUND 

Lise Såstad Groth LINDEBERGVEIEN 19 C 1358 JAR 

El len Marie Gundersen Jel lumveien 40 3340 ÅMOT 

Einar Hagemann GREVLINGSTIEN 8 3060 SVELVIK 

Sirdal kommune Rådhuset 4440 TONSTAD 

Statens vegvesen Region sør Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL 

Krødsherad kommune            3536 NORESUND 

Hermann Hagemann Strandveien 8 3075 BERGER 

Astrid Hallerdalen Krøderveien 1766 3370 VIKERSUND 

Simone K. D. Hansen SAGESTØ 8 4768 ENGESLAND 

Paul  Jens Holmen LANDSKRONAVEIEN 138 2013 SKJETTEN 

Johnny Holthe Ramfossveien 201 3370 VIKERSUND 

Gerd Hovland LATÅSVEIEN 5 3370 VIKERSUND 

Olav Hovland LATÅSVEIEN 5 3370 VIKERSUND 

Janne Helene Istad KLØFTEFOSSVEIEN 6 3370 VIKERSUND 

JABE EIENDOM AS Postboks 105 3441 RØYKEN 

Helene M. F. Ki tti lsbråthen KLØFTEFOSSMOEN 26 3370 VIKERSUND 

Tore Ki tti lsbråthen KRØDERVEIEN 949 3370 VIKERSUND 

Kjel l  Kongslien Ramfossveien 199 3370 VIKERSUND 

Thore Kongslien Krøderveien 1780 3370 VIKERSUND 

Endre Korsbøen KORSBØENVEIEN 329 3370 VIKERSUND 

Gunhild H. R. Korsbøen HEGGENÅSEN 81 3370 VIKERSUND 

Harry Korsbøen Kløftefossmoen 30 3370 VIKERSUND 

Åse Lien LIEN GÅRDKRØDERVEIEN 1605 3370 VIKERSUND 

Anna Fang Malmsten co/ OLAV 

BJØRGAASLANGFLAATVEIEN 8 

4017 STAVANGER 

Siv K. Motzfeldt Postboks 49 3371 VIKERSUND 

Thomas Motzfeldt Postboks 49 3371 VIKERSUND 

El in Hallerdalen Myhrer KRØDERVEIEN 1761 3370 VIKERSUND 

Grethe Myhrer KRØDERVEIEN 1783 3370 VIKERSUND 
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Svein Myhrer KRØDERVEIEN 1761 3370 VIKERSUND 

Bjørn Næss  Laupdalen 16 3370 VIKERSUND 

Stein Næss Krøderveien 1403 3370 VIKERSUND 

Alf Gunnar S. Raaen KRØDERVEIEN 1763 3370 VIKERSUND 

Ramfoss Kraftlag Øvre Nedmarken 15 3370 VIKERSUND 

Hi lde Rimeslåtten Hovdetoppen 11 3370 VIKERSUND 

Gunbjørg Marie Saastad Såstadveien 44 3370 VIKERSUND 

Sti ftelsen Krøderbanen Krøderen 3535 KRØDEREN 

Bjørn Såstad V/LISE SÅSTAD 

GROTHLINDEBERGVEIEN 19 C 

1358 JAR 

Hans Såstad ÅSKOLLEN 2 1809 ASKIM 

Inge Anders Såstad FRIDTJOF NANSENS VEI 36 1472 FJELLHAMAR 

Aud Dagmar Torgersen KLØFTEFOSSVEIEN 7 3370 VIKERSUND 

 
 


