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Rettslig grunnlag
Etter fvl. § 35 første ledd bokstav a) kan et forvaltningsorgan omgjøre sitt eget vedtak
uten at det er påklagd dersom endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter
seg mot eller direkte tilgodeser. Omgjøringsvedtaket er et enkeltvedtak og kan
påklages etter reglene i fvl. § 28.
Bakgrunn
Ved tildeling av driftskonsesjon for Kalkberget steinbrudd ble Tiltakshaver, ved vilkår i
konsesjonsvedtakets punkt 2.2, pålagt å stille økonomisk sikkerhet med NOK 780 000.
Vilkåret ble gitt i medhold av mineralloven §§ 49 og 50.
Etter utløp av klagefristen for konsesjonsvedtaket, kontaktet Tiltakshaver DMF og ga
uttrykk for at størrelsen på den økonomiske sikkerhetsstillelsen var for høy i forhold til
nødvendige kostnader ved sikring og opprydding etter avsluttet drift. DMF vurderte at
henvendelsen ga grunn til å se på beregningsgrunnlaget på nytt.
DMF sin vurdering
Beregning av størrelsen på den økonomiske sikkerhetsstillelsen skal ta utgangspunkt i
nødvendige kostnader ved sikring- og oppryddingsarbeid etter avsluttet drift ved det
aktuelle uttak, jf. Ot.prp. nr.43 (2008-2009) s. 149.
I beregning av størrelsen på den økonomiske sikkerhetsstillelsen for Kalkberget
steinbrudd har DMF lagt til grunn feil beregning av kostnader for sikrings- og
oppryddingsarbeid. Endring av størrelsen på den økonomiske sikkerhetsstillelsen er
ikke til skade for Tiltakshaver, og DMF omgjør derfor deler av konsesjonsvedtaket i
medhold av fvl. § 35 første ledd bokstav a. Størrelsen på den økonomiske
sikkerhetsstillelse reduseres fra NOK 780 000 til NOK 490 000. DMF bemerker at
formen for den økonomiske sikkerhetsstillelsen, individuell avsetning med
bankgaranti, står uendret.

DMF sin konklusjon
Gjenstand for dette omgjøringsvedtak gjelder følgende deler av vedtak om tildeling av
driftskonsesjon for Kalkberget steinbrudd i Rindal kommune:


Endring av størrelsen på den økonomiske sikkerhetsstillelsen i
konsesjonsvedtakets punkt 2.2 og 5.11 flg.



Endring av størrelse på den økonomiske sikkerhetsstillelsen i avtale om
finansiell sikkerhetsstillelse og avtale om pantsettelseserklæring, se vedle gg 1
og 2.

Vedtakets punkt 2.2 får etter dette omgjøringsvedtak følgende innhold:
2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 490 000, som beskrevet i
vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak
etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.
Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK
300 000 (dette er utført), og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal
etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe
vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.
Innen 2 måneder etter dato for denne omgjøringen av deler av konsesjonsvedtak, skal
Tiltakshaveren overfor DMF ha:
(i)
Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg 1;
(ii)
Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, se vedlegg 2.
Vedtakets punkt 5.11 får etter dette omgjøringsvedtak følgende innhold:
5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til
sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til
sikkerhetsstillelsen.
Tiltakshaver foreslår å stille totalt NOK 190 000 i økonomisk sikkerhetsstillelse, stilt
som individuell avsetning/pant i konto og kontantbeløp før oppstart (grunnbeløp).
Innbetalingen foreslås fordelt mellom grunnbeløp på NOK 10 000 og et tillegg på NOK
2,00 per tonn uttatt masse. Tiltakshaver har vurdert størrelse og form på beløpet med
utgangspunkt i DMF sitt beregningsverktøy og lagt inn relevante poster i beregningen.
5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens
størrelse
DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter
forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være
tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 490 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved
vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på uttakets kompleksitet,
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massetype, potensiell forurensningsfare, underjords- eller dagbruddsdrift, beliggenhet,
og lokal beskaffenhet. I tillegg har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende
uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader. DMF legger i sin beregning til
grunn betydelig høyere enhetspriser enn det tiltakshaver har tatt utgangspunkt i ved
sin beregning. DMF har for øvrig hovedsakelig tatt utgangspunkt i tiltakshaver sitt
forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse når det gjelder åpent areal og mengder, med
enkelte justeringer. De største postene i beregningen er knyttet til massehåndtering og
arrondering og varig sikring.
5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form
Formen på sikkerhetstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver i kke vil
inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.
Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten
stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold
til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf.
panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som
skal sperres til fordel for DMF.
Bankgaranti – oppstartsfase
DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette
konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF
finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 300 000. Dette for å ha tilstrekkelig
sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av
bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig
sikkerhet i denne fasen.
DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:
(i)
Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og
oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
(ii)
Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
(iii)
Ved tilbakekall av konsesjonen.
Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal
DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet
innestående på bankkontoen ikke har nådd NOK 300 000. Når beløpet innestående på
bankkontoen har nådd NOK 300 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for
dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.
Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse
Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet
på NOK 490 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års
uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 4,54 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 24 500 pr år. I søknaden
er uttak anslått til ca. 5 400 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 4,54 pr
tonn.
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Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar
etterfølgende år.
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon
Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en
oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.
Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den
eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og
oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede
driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF
underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av
om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide
en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.
DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som
fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om
dette i konsesjonsvilkårene.
5.11.4. Justering av sikkerheten
Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak
om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og
tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av
mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen

Geir Sigurd Hovig

seksjonsleder

rådgiver
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