Søknad til Norsk Bergverksmuseum om tillatelse til gruveferdsel
Undertegnede søker om tillatelse til ferdsel i følgende gruve(r) eller deler av gruver:
...........................................................................................................................................................................................
Søknaden gjelder ferdsel fra og til følgende dato(er) / ............................................... kl: ..........................................
Undertegnede er kjent med og aksepterer følgende:
 Enhver klatring og annen ferdsel skjer på eget ansvar.
 Klatring og annen ferdsel i gruvene er forbundet med stor risiko ved løst fjell og steinsprang, råttent treverk,
eller på annen måte (oppregningen er ikke utfyllende).
 Gruvene er ikke spesielt tilrettelagt for klatring eller annen ferdsel, og Norsk Bergverksmuseum bærer ikke noe
ansvar for eventuelle skader som måtte følge av slik klatring eller annen ferdsel.
 Deltakerne er selv ansvarlig for nødvendig sikringsutstyr og for tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter.
 Gruvene er fredet i medhold av kulturminnelovens § 20, jf. forskrift om fredning av Kongsberg Sølvverk
kulturmiljø av 15.5.2003, se: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20030515-0585.html.
 Graving, banking i fjell, sprengning, søppeltømming, beskadigelse av inventar og andre inngrep er forbudt.
 Metallsøker eller graveredskap tillates ikke tatt med på turen.
 Gjenstander eller mineraler kan ikke fjernes uten etter avtale med museet.
 Museets personale kan inspisere, sjekke utstyr og eventuelt foreta beslag.
 Ferdsel uten tillatelse samt andre brudd på fredningsbestemmelsene medfører anmeldelse.
 Hver deltaker er selv ansvarlig for å følge bestemmelsene.
 Museet kan avslå søknader som følge av irregulære forhold ved tidligere turer.
Forøvrig forplikter undertegnede seg til å overholde de spesielle betingelser som settes av museet og påtegnes tillatelsen.

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Etternavn, fornavn (kontaktperson overfor museet)

...........................................................................................

…………………………………………………………………………………

Telefon nr.:

Epost adresse

..........................................................................................

…………………………………………………………………………………..

Sted og dato

Signatur

Samtlige deltakere skal fylle ut og signere sitt personlige vedleggsskjema. Antall vedleggsskjema: .................

Tillatelse (gyldig kun i signert stand):
Tillatelse til ferdsel gis under omstendigheter spesifisert over, og under følgende spesielle betingelser:

Kongsberg, dato: ……………..

For Norsk Bergverksmuseum ………………………………………………..
(Sign)

Søkerens eksemplar av denne søknad med påtegnet tillatelse skal medtas under turen.
Gitt tillatelse evt. avslag meldes av museet til forvaltningsmyndigheten, Buskerud fylkeskommune v. Jørn Jensen: jj@bfk.no
Rev. 2014

