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ansvaret for planlegging etter plan- og bygningsloven ligger til kommunestyrene jf. 
plan- og bygningsloven § 3-2. Eventuelle merknader knyttet til arealavklaring alene, vil 
ikke bli vektlagt som en del av konsesjonsbehandlingen. 
 
Forventninger til høringsuttalelsene 
DMF ber om at offentlige etater ut fra eget ansvarsområde vurderer om det er forhold 
som tilsier at driftskonsesjon ikke bør innvilges, eventuelt om det skal stilles vilkår om 
avbøtende tiltak.  
 
Private parter kan komme med innspill til relevante forhold i den aktuelle saken. 
Dersom det er forhold som ikke er tilstrekkelig belyst i søknaden, ber vi om 
opplysninger om dette.  
 
Vi ber kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen informere om tiltaket påvirker 
miljø, herunder naturmangfold, kulturminner og forurensning. Hvis kommunen eller 
fylkesmannen har informasjon om slik påvirkning, vil vi gjerne ha en beskrivelse av 
eventuelle konsekvenser og konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår.  
 
Hele eller deler av høringsuttalelsene kan bli gjengitt i vedtaket om konsesjon skal gis 
eller ikke. Søkeren får anledning til å kommentere høringsuttalelser før vi fatter 
vedtak. 
 
Hva inngår i DMF sin vurdering av søknaden?  
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og 
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. Alle 
uttak av mineralske ressurser større enn totalt 10 000 m3 og ethvert uttak av 
naturstein er konsesjonspliktig.  
 
DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknadene før vi eventuelt tildeler 
driftskonsesjon. I vurderingen legger vi vekt på om søkeren er «skikket» til å utvinne 
forekomsten. Det vil si om prosjektet fremstår som økonomisk gjennomførbart, om 
søkeren har tilstrekkelig kompetanse og om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift 
av forekomsten. 
 
Vi vurderer også 

• tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling 
• tiltakets innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv 

og samfunnsliv 
• tiltakets innvirkning på omgivelsene og nærliggende områder under 

drift 
• tiltakets miljømessige konsekvenser 
• hvilke planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring av 

området 
 
DMF stiller normalt vilkår ved tildeling av driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 
43. Vilkårene omfatter blant annet krav til driftsplan og økonomisk sikkerhetsstillelse 
for sikring og opprydning etter endt drift. 
 
Høringsuttalelsene sendes til 
Epost: mail@dirmin.no 
eller 
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Ordinær post: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, 
Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Thomas Furunes Stine Borge Nordskag 
seniorrådgiver rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Stine Borge Nordskag 
 
 
 
Mottakere: 
Hof kommune Hofslundveien 5 3090 HOF 
Holmestrand kommune Postboks 312 3081 HOLMESTRAND 
Anastasia Iljina Hvittingfossveien 471 3090 HOF 
Beate Åsberg Kleppan Naufveien 10 3090 HOF 
Brith Johanne Goverud 
Jensen 

Hvittingfossveien 468 3090 HOF 

Elisabeth Goverud Bjerkehageveien 26 1405 LANGHUS 
Erik Aaby Naufveien 3 3090 HOF 
Erik Jensen Hvittingfossveien 468 3090 HOF 
Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
Håkon Green Leikaas Hvittingfossveien 461 3090 HOF 
Knut Hjelm Mobæk Utsikten 4 3179 ÅSGÅRDSTRAND 
Magnus Goverud Hvittingfossveien 463 3090 HOF 
Michel Patell Hvittingfossveien 470 3090 HOF 
Mihhail Iljin Hvittingfossveien 471 3090 HOF 
Rh Eiendom AS Hvittingfossveien 473 3090 HOF 
Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Steinar Sletsjø Kleppankroken 1 3090 HOF 
Thoralf Kleppan Naufveien 10 3090 HOF 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat Region øst 

Vangsveien 73,Postboks 4223 2307 HAMAR 

Turid Åsheim Kleppankroken 1 3090 HOF 
Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG 

Kopi til:  
Mossåsen AS c/o Bergene Holm ASPostboks 

2060 Stubberød 
3255 LARVIK 

 
 


