
 
 

 
 
   

Kankerud fjelltak AS 
v/ Egil Rolstad,  
Maskinveien 1 
2640 VINSTRA 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  04.10.2018 
Vår ref:  14/01452-22 
Deres ref:      

 

Omgjøring av deler av vedtak om tildeling av driftskonsesjon etter 
mineralloven for Kankerud massetak i Gausdal kommune. 
Tiltakshaver: Kankerud Fjelltak AS. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
vedtak om tildeling av driftskonsesjon for Kankerud massetak i Gausdal kommune , 
datert 31. august 2018. 
 
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. Adgangen etter fvl. § 35 er begrenset til tilfeller hvor 
vedtaket ikke er til skade for den omgjøringsvedtaket retter seg mot. Dette 
omgjøringsvedtaket kan påklages etter reglene i fvl. § 28. 
 
Tildeling av driftskonsesjon skjer etter Lov om erverv og utvinning av mineralressurser 
(heretter mineralloven) §43. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har 
utvinningsrett. Driftskonsesjon etter mineralloven er ikke overdragelig, og re ttes 
derfor til et bestemt rettssubjekt med tilhørende org. nr.  
 
Bakgrunn 
Hvilket rettssubjektet som tildeles en rettighet, herunder driftskonsesjon etter 
mineralloven § 43, fremgår av vedtakets kapittel 1. I tillegg pålegges tiltakshaver å 
oppfylle forpliktelser om å stille økonomisk sikkerhet for sikrings- og oppryddingstiltak 
i medhold av mineralloven §§ 49 og 50. Tiltakshavers forpliktelser med tanke på 
økonomisk sikkerhetsstillelse fremgår av vedtakets punkt 2.2 og 5.11 flg., særlig punkt 
5.11.1 og 5.11.2. 
 
I vedtak om tildeling av driftskonsesjon for Kankerud massetak til Kankerud Fjelltak AS, 
har det ved en inkurie blitt skrevet inn feil organisasjonsnummer for virksomheten som 
tildeles driftskonsesjon etter mineralloven § 43. Gjenstand for dette endringsvedtak 
gjelder derfor følgende deler av vedtak om tildeling av driftskonsesjon for Kankerud 
massetak i Gausdal kommune: 

 Endring av tiltakshavers organisasjonsnummer i vedtakets kapittel 1.  

 Endring av henvisning til vedlegg i vedtakets kapittel 2, punkt 2.2 bokstav ii) og 
iii). 
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 Endring av tiltakshavers organisasjonsnummer i avtale om finansiell 
sikkerhetsstillelse, vedtakets vedlegg 2. 

 Endring av tiltakshavers organisasjonsnummer i pantsettelseserklæring for 
enkle pengekrav, vedtakets vedlegg 3. 

 
DMF sin vurdering 
DMF anser det ikke som tvilsomt at vi er et forvaltningsorgan jf. fvl. § 1 andre setning, 
samt fvl. § 35 første ledd, da vi er et organ for staten. Vi legger derfor til grunn at vi har 
kompetanse til å omgjøre eget vedtak uten forutgående klage jf. fvl. § 35 første ledd.  
 
Når det gjelder omgjøringsadgangen etter fvl. §35 bokstav a) er denne betinget av at 
endringen ikke må være til skade for noen vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser. I dette tilfellet er det tiltakshaver vedtaket retter seg mot og som i så måte 
vil være direkte tilgodesett av vedtaket. Tiltakshaver tilgodeses ved at de tildeles en 
driftskonsesjon, slik at de kan drive på en mineralsk forekomst.  
 
En endring av organisasjonsnummer i deler av vedtaket har kun et praktisk formål, i 
den hensikt at selskapets navn og organisasjonsnummer skal samsvare slik at vedtaket 
med tilhørende avtaler blir korrekt. Vi mener derfor at en formell korreksjon av 
organisasjonsnummer i deler av vedtaket, ikke vil være til skade for noen som vedtaket 
retter seg mot eller direkte tilgodeser. 
 
Vedtak 

 Nytt kapittel 1 i vedtak av 31. august 2018 lyder som følger: 
 

1. Tildeling av driftskonsesjon 
 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
søknad om driftskonsesjon datert 10.10.2014 fra Kankerud Fjelltak AS med org.nr. 992 
191 953. Kankerud Fjelltak AS med org.nr. 992 191 953, heretter benevnt 
«Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven 
§ 43. 
 
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av mineralske ressurser i Kankerud massetak 
på del av eiendommene gnr./bnr. 201/1, 201/57, 201/58, 201/59 og 203/33 i Gausdal 
kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler. 
 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 59 daa og fremgår av kart i vedlegg 1. 
 
Området er i henhold til reguleringsplan med navn «Kankerud» og planID: L12.74 
datert 17.06.2018 regulert til steinbrudd og massetak.  
 
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke 
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen 
lovgivning.   
 

 Nytt punkt 2.2 i vedtakets kapittel 2 lyder som følger: 
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2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse  
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 720 000, 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 ved innbetaling av et grunnbeløp stort NOK 
300 000, og deretter årlige avsetninger som beskrevet i punkt 5.11, begge deler til 
bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan 
råde over denne på noe vis. 
 
Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak skal Ti ltakshaveren overfor 
DMF ha: 
(i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 2; 
(ii) Dokumentert innbetaling av grunnbeløp stort NOK 300 000 til pantsatt 

bankkonto; 
(iii) Etablert pant i konto til fordel for DMF, vedlegg 3. 
 

 Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse med korrekt organisasjonsnummer 
følger vedlagt. 

 Pantsettelseserklæring for enkle pengekrav med korrekt organisasjonsnummer 
følger vedlagt. 

 
Klage 
Vedtaket kan påklages etter 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.  
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Maria Lauritzen Stine Borge Nordskag 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Stine Borge Nordskag 
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Mottakere: 

Kankerud fjelltak AS v/ Egi l  Rolstad, Maskinveien 1 2640 VINSTRA 

Kopi  ti l:  

                                 

 
 


