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Deres ref:     

 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Ryghkollen i Nedre Eiker 
kommune. Tiltakshaver: Isachsen Anlegg AS  

 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, datert 18. september 2014 og 
oppdatert søknadsskjema 18. oktober 2017. 
 
Søknaden om driftskonsesjon sendes med dette på høring til aktuelle høringsinstanser 
for at saken skal bli tilstrekkelig belyst, i henhold til forvaltningsloven § 17. Vi ber 
kommunen om å informere oss så snart som mulig hvis det er særlig berørte parter 
som ikke står på adresselista for denne høringen.  
 
Høringsfrist: 11. desember 2017 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på dirmin.no under ”Saker til høring”.  
 
Sammendrag av søknaden 
Ryghkollen er lokalisert på gnr./bnr. 8/58, gnr./bnr. 9/12, gnr./bnr. 11/107 og gnr./bnr. 
11/54 i Nedre Eiker kommune. Totalt omsøkt område er på 101 dekar og fremgår av 
kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er i vedtak av 20. oktober 1993, 
Plan-ID 19930001, regulert til område for grustak/landbruk og grustak/industri. Det er 
oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av løsmasseforekomster. 
Råstoffene skal i hovedsak benyttes som betongtilslag og til ulike bygg- og 
anleggsformål. Det er estimert ett årlig uttak på 75 000 m3 og ett anslått totalvolum på 
750 000 m3. 
 
Forventninger til høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
konsesjon bør gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i 
søknaden, ønsker vi informasjon om det. 
 
Arealbruk reguleres gjennom plan- og bygningsloven der kommunen er forvaltnings-
myndighet. Uttalelser knyttet til kommunens vedtatte arealdisponeringer (arealplan, 
reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi derfor ikke 

Leiv Erikssons vei 39 
Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 



 

 

 

2 

i vår vurdering. Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, 
godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning.  
 
DMF har ved søk i naturbase og artskart (søk utført 23.08.2017) fått treff som vist i 

kartutsnitt i høringsvedlegget. DMF ber kommune og fylkesmann om å opplyse om 

det er forhold som bør tas hensyn til for å ivareta naturtypen og artene i og i 

tilgrensning til området. Tilsvarende bes fylkeskommunen om å opplyse om det er 

forhold som bør tas hensyn til for å ivareta kulturminnene i tilgrensning til området. 

 
Vi ber spesielt 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.  
 
 
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 kan blant annet omfatte krav til driftsplan og økonomisk 
sikkerhetsstillelse for sikring og opprydning etter endt drift. 
 
Høringsuttalelsene sendes til 
 
Epost mail@dirmin.no eller ordinær post: Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim. 
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For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Anne Bruland Høyen Geir Sigurd Hovig 
overingeniør rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Geir Sigurd Hovig 

 
 
 

Mottakere: 

Nerkollen AS Teglverksveien 100 3057 SOLBERGELVA 

Nedre Eiker kommune Postboks 399 3051 MJØNDALEN 

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN 

Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 

Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

Bane NOR SF Postboks 4350 2308 HAMAR 

Tore Gunnar Stryken Furubakken 49 3058 SOLBERGMOEN 

Per Christian Stryken Finn Blackstadsvei 107 3021 DRAMMEN 

Thomas Stryken Meiselen 5 3030 DRAMMEN 

Anette Stryken Drammensveien 151 3050 MJØNDALEN 

Ryghkollen Eiendom AS Skrenten 10 3058 SOLBERGMOEN 

Bjørn Gevelt Kristoffer Ryghs vei 1 B 3050 MJØNDALEN 

Amund Bergseth Drammensveien 141 3050 MJØNDALEN 

Kjersti Mangnes Bergseth Drammensveien 141 3050 MJØNDALEN 

Tom Bergene Raveien 4 3050 MJØNDALEN 

Marianne Halstenrud Raveien 4 3050 MJØNDALEN 

Hedvig Barbro Boldvik Raveien 6 3050 MJØNDALEN 

Bartlomiej A. Kowalczyk Drammensveien 139 3050 MJØNDALEN 

Milena Alicja Kowalczyk Drammensveien 139 3050 MJØNDALEN 

Roger Lund Hanssen Raveien 2 3050 MJØNDALEN 

Kari Sanden Raveien 2 3050 MJØNDALEN 

Cezary Danilczuk Raveien 8 3050 MJØNDALEN 

Per Morten Kongstein Røkebergveien 145 3320 VESTFOSSEN 

Lene Renate Toivonen Raveien 12 3050 MJØNDALEN 

Trine Yvonne Sommerstad Raveien 14 3050 MJØNDALEN 

Kopi til:  

Isachsen Anlegg AS Teglverksveien 100 3057 SOLBERGELVA 
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