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2651 ØSTRE GAUSDAL 
 
 
 

Dato:  14.11.2022 
Vår ref:  22/05932-2 
Deres ref:     

 

Varsel om undersøkelsesarbeider etter mineralloven § 18 i 
området Espedalen i Sør-Fron og Gausdal kommuner, Innlandet 
fylke. Undersøker: Caledonian Minerals AS 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 11.11.2022. 
 
Vedlagt følger varsel fra undersøker Caledonian Minerals AS om planlagte 
undersøkelsesarbeider i Sør-Fron og Gausdal kommuner i Innland fylke (vedlegg 1). 
 
Arbeidene kan tidligst starte opp 11. januar 2023. 
Planlagt arbeidsperiode er 15. januar til 30. april 2023. 
 
I henhold til mineralloven § 18 skal undersøker senest to måneder før oppstart skriftlig 
varsle DMF, grunneier og brukeren av grunnen om planlagte undersøkelser. DMF skal 
varsle kommunen, fylkeskommunen og Statsforvalteren om undersøkelsene. 
 
Varselet skal inneholde en plan for arbeidene og for atkomsten til og i 
undersøkelsesområdet, en redegjørelse for mulige skader som kan oppstå og for hvilke 
tiltak som skal settes i verk for å hindre slike skader. 
 
Varselet gir DMF mulighet for å føre tilsyn med arbeidene og å gi pålegg etter 
mineralloven. Varselet gjør også at grunneier kan utøve sine rettigheter etter loven, 
herunder gi anvisning på hvor ferdsel skal finne sted, kreve sikkerhetsstillelse, 
kontrollere at samtykke innhentes før arbeid som kan påføre vesentlig skade 
påbegynnes, og kontrollere at arbeider ikke skjer i områder som er unntatt fra 
undersøkelser, jf. mineralloven § 47. Statsforvaltere, fylkeskommuner og kommuner 
kan på grunnlag av varselet kontrollere at tiltakshaver overholder andre lover og 
regler, herunder sender varsler og søker om nødvendige tillatelser etter plan- og 
bygningsloven, motorferdselloven, kulturminneloven mv. 
 
Varsel etter mineralloven fritar ikke undersøkeren fra å sende meldinger eller søke om 
tillatelser o.l. etter annet lovverk. 
 
Ved eventuell videre oppfølging fra deres side eller ved behov for å innhente 
ytterligere informasjon om undersøkelsesarbeidene, ber vi om at dere tar direkte 
kontakt med undersøkers representant: 

 
 
Vassilios Carellas  
Tfl: +44 7970 756 352  

POST- OG BESØKSADRESSE  

Ladebekken 50 
7066 Trondheim  
 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@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 
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vcarellas@gmail.com 
 
eller  
 
Edine Bakker  
tlf: +46 79 335 32 24  
ebakker@emxroyalty.com 
 
Kontaktinformasjon til selskapet:  
 
United Kingdom office:  
7/8 Kendrick Mews  
London  
SW7 3HG  
United Kingdom  
Tlf: +44 (0) 203 961 6086  
 
eller 
 
C/O Ingunn Ruud,  
Smalgangen 3,  
0188 Oslo 
https://www.kendrickresources.com/  
 
En generell informasjon om undersøkelsesrett og undersøkelsesarbeider er vedlagt i 
vedlegg 2. 
 
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 
 
 

Nikolina Grcic Tonje Slenes 
overingeniør rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Tonje Slenes 

 
 
Vedlegg:  

Vedlegg 1: Espedalen WorkPlan 2023. Caledonian Minerals AS 

mailto:vcarellas@gmail.com
https://www.kendrickresources.com/
http://www.dirmin.no/
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Vedlegg 2 - Generell informasjon om undersøkelsesrett til statens mineraler  

  

Mottakere: 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2648 SØR-FRON 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 

Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Kopi til:  

Edine Bakker                       

Caledonian Minerals AS c/o I M Ruud Regnskap AS  

Smalgangen 3 

0188 OSLO 

 
 


