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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
vedtak om tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Brekke stenbrudd i
Halden kommune, datert 20. desember 2018 og klage på vedtak om driftskonsesjon,
datert 2. januar 2019.
Klage på vedtak
Til konsesjonsvedtaket satte DMF vilkår om økonomisk sikkerhetsstillelse, jf.
konsesjonsvedtakets punkt 2.2 og 5.11. Størrelsen for den økonomiske
sikkerhetsstillelsen ble beregnet til NOK 2 880 000.

SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Tiltakshaver klager på beregning av størrelsen for den økonomiske sikkerhetsstillelsen.
I klagen har Tiltakshaver konkrete merknader til kostnadspostene «Annen varig
sikring», «Beplantning» og «Indirekte kostnader».
I forhold til kostnadsposten «Annen varig sikring» tydeliggjør Tiltakshaver at
bruddkanter skal etterfylles med overskuddsmaterialer, slik at det etableres stabile
skråningsvinkler etter avsluttet drift. Tiltakshaver mener derfor at det ikke er behov for
varig sikringsgjerder etter avsluttet drift.
Hva gjelder kostnadsposten «Beplantning» uttaler tiltakshaver at det ikke er behov for
etablering av gressdekke, da revegetering er inkludert i den planlagte oppryddingen.
Videre mener Tiltakshaver at beregningsgrunnlaget for indirekte kostnader er for høyt,
og må reduseres fra 30 % til 10 %.
DMF sin vurdering
I beregningen av den økonomiske sikkerhetsstillelsen la DMF til grunn at det skulle
settes opp varige sikringsgjerder etter avsluttet drift. Tiltakshaver har i klagen
tydeliggjort at det skal etableres stabile skråningsvinkler etter avsluttet drift. DMF er
derfor enig i at det ikke behov for varig sikringsgjerder etter avsluttet drift, og fjerner
kostandsposten «Annen varig sikring».

DMF vurderer at klagen ikke gir grunnlag for å fjerne kostandsposten «Beplantning».
DMF vurderer det fortsatt som nødvendig å tilså det arronderte
området da de eksisterende deponimasse danner dårlig vektgrunnlag for rask
og naturlig tilvekst.
Videre reduserer ikke DMF beregningsgrunnlaget for indirekte kostander fra 30 % til 10
%. Kostandsposten «Indirekte kostander» i beregning av sikkerhetsstillelsen skal
gjenspeile at DMF ved en eventuell konkurs må kjøpe sikrings- og oppryddingstiltak i
det åpne markedet. DMF vurderer at beregningsgrunnlaget på 30 % av direkte
kostnader er nødvendig for å dekke nødvendige utgifter ved en eventuell konkurs.
Konklusjon
På bakgrunn av klagen omgjør DMF vedtak om tildeling av driftskonsesjon etter
mineralloven for Brekke stenbrudd på følgende punkt:


Størrelsen på den økonomiske sikkerhetsstillelsen reduseres fra NOK 2 880 000
til NOK 2 360 000.

Innen 2 måneder etter omgjøringsvedtaket er truffet, skal Tiltakshaveren overfor
DMF ha:
(i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg 1;
(ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, se
vedlegg 2;
Rett til å klage
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 tre uker etter at brevet er mottatt. Klagen skal sendes til DMF for
ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket sendes klagen til
Nærings- og Fiskeridepartementet. I klagen må det gjøres rede for hva det klages på,
hvorfor, og endringer må foreslås. Etter forvaltningsloven §§ 18 og 19 har partene i
saken rett til å se saksdokumentene.
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