
 
 

 
 
   

Råde Graveservice Eiendom AS 
Postboks 94 
1641 RÅDE 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  17.02.2021 
Vår ref:  14/01455-29 
Deres ref:     

 

Endring av vedtak om tildeling av driftskonsesjon – økonomisk 
sikkerhetsstillelse - Onsøy pukkverk i Fredrikstad kommune. 
Tiltakshaver: Råde Graveservice Eiendom AS 

1. Bakgrunn 
DMF viser til e-post fra Hans Fredrik Suther ved Råde Graveservice AS, mottatt 
30.11.2020, hvor det bes om å øke den økonomisk sikkerheten til DMF fra NOK 2 500 
000 til NOK 3 000 000.  
 
Begrunnelsen for dette er et ønske om å slette garanti stilt til Fredrikstad kommune på 
NOK 3 000 000 i hht. reguleringsbestemmelse § 6.1. Tiltakshaver sendte 
dispensasjonssøknad blant annet vedrørende dette til kommunen, som ble innvilget 
13.20.2020. Ett av vilkårene for innvilgelse av søknad var å øke sikkerhetsstillelsen til 
DMF til NOK 3 000 000. 
 
Råde Graveservice og Eiendom AS ble tildelt driftskonsesjon for Onsøy pukkverk i 
Fredrikstad kommune 06.09.2018. Driftskonsesjonen ble gitt blant annet med vilkår 
om etablering av økonomisk sikkerhet, jf. vedtak om tildeling av driftskonsesjon av 
06.09.2018 punkt 2.2. Økonomisk sikkerhet ble etablert i tråd med vedtaket 
16.08.2019. 
 

1. Endringsvedtak 
På bakgrunn av tiltakshavers ønske om økning av den økonomisk sikkerheten, og med 
hjemmel i forvaltningsloven § 35 1. ledd bokstav a, fatter DMF følgende 
endringsvedtak: 
 

Den økonomisk sikkerheten økes fra NOK 2 500 000 til NOK 3 000 000.  
 
Økning i totalbeløpet til NOK 3 000 000 medfører en økning i den årlige 
avsetningen som skal gjøres til bankkontoen inntil totalbeløpet er nådd, fra 
NOK 0,46 per tonn til NOK 0,56 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 ca. 20 år, det vil si rundt NOK 150 000 pr år. I søknaden er uttak 
anslått til ca. 270 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 0,56 pr 
tonn. 
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Den økonomiske sikkerheten er stilt med bankgaranti for et grunnbeløp stort 
NOK 625 000, og denne består uendret. Vedlagt følger ny avtale om finansiell 
sikkerhetsstillelse og ny pantsettelseserklæring. 
 
For øvrig gjelder konsesjonen, jf. vedtak av 06.09.2018, uforandret. 

 
2. Klageadgang og rettigheter 

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar 
med reglene i forvaltningsloven kapittel VI. 
 
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. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Torbjørn Killi Olsen Christina Engelschjøn 
seksjonssjef seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Christina Engelschjøn 
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