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Omgjøring av deler av vedtak om tildeling av driftskonsesjon etter 
mineralloven for Grenland Massegjenvinning i Skien kommune. 
Tiltakshaver: NCC Industry AS. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
vedtak om tildeling av driftskonsesjon, datert 2. oktober 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 rettes  
derfor til et bestemt rettssubjekt med tilhørende org. nr. 
 
Bakgrunn 
Parallelt med at DMF har behandlet søknadene om driftskonsesjon, har vi også 
behandlet søknad fra tiltakshaver om å stille økonomisk sikkerhet som konserngaranti. 
I etterkant av ferdigstillelsen av søknad om driftskonsesjon fra NCC Industry AS f or 
Grenland massegjenvinning, har de fått innvilget to ytterligere driftskonsesjoner hvor 
økonomisk sikkerhet stilles som bankgaranti. Tiltakshaver har uttrykt et ønske om å få 
stille økonomisk sikkerhet som konserngaranti også for Grenland massegjenvinning.  
 
DMF sin vurdering 
I og med at tiltakshaver har fått innvilget sin søknad som kvalifiserer for å stille 
økonomisk sikkerhet i form av konserngaranti, ser DMF det som hensiktsmessig at 
tiltakshaver også får innvilget konserngaranti for Grenland massegjenvinning. 
 
Vedtak 

 Nytt kapittel 2, punkt 2.2 Økonomisk sikkerhetsstillelse lyder som følger: 
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2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse  
Den økonomiske sikkerheten skal stilles med konserngaranti, ved at Tiltakshaverens 
morselskap NCC AB, med reg. nr. 556 0345 174, stiller påkravsgaranti for et beløp stort 
NOK 1 650 000,-, som beskrevet i punkt 5.11.  
 
Før oppstart av drift skal Tiltakshaveren ha: 
(i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse; 
(ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra morselskap som DMF anser tilfredsstillende. 
 

 Nytt kapittel 5, punkt 5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse, lyder som følger:  
 
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 har satt opp et budsjett over forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse. De  
foreslår å sette av NOK 1 350 000 til sikring og opprydding av området. De viser også til  
at ønsket form på sikkerheten er innbetaling av grunnbeløp på NOK 270 000. 
 
I etterkant av vedtaket for Grenland Massegjenvinning har tiltakshaver fremsatt 
forslag/ønske om å få stille økonomisk sikkerhet i form av konserngaranti.  
 
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.  
 
I medhold av forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd siste setning skal den 
økonomiske sikkerheten være slik at den ved konkurs hos tiltakshaver ikke vil inngå i  
konkursboet. Det vil si at DMF må ta høyde for at noen andre enn tiltakshaver selv skal  
forestå opprydding og istandsetting i tråd med tiltakshavers planer. I tillegg til at staten  
v/DMF må leie inn ekstern kompetanse til å forestå selve istandsettingen, må vi også 
ta høyde for at istandsetting av området krever vurdering fra en ekstern konsulent 
samt at det kan oppstå uforutsette kostnader. 
 
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille  
finansiell sikkerhet med NOK 1 650 000 for oppfyllelsen av nødvendige s ikrings- og 
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved 
vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på uttakets kompleksitet, 
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. 
 
Vi har valgt å etterkomme tiltakshavers ønske om å endre form på sikkerheten, slik at 
summen kan stilles som konserngaranti.  
 
5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form 
Formen på sikkerhetstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil 
inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd. 
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Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten 
stilles ved konserngaranti. 
 
Før oppstart av drift skal Tiltakshaver stille en konserngaranti som en påkravsgaranti, 
som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 1 650 000,-. 
 
DMF kan fremme krav under konserngarantien 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 har 
DMF rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten 
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. 
 
Konserngarantien faller bort etter skriftlig samtykke fra DMF. 
 
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon 
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. For det tilfelle at driftsperioden er lengre enn 5 år, skal 
Tiltakshaveren 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 behov for å pålegge Tiltakshaver plikter om 
dette i konsesjonsvilkårene. 
 
5.11.4. Justering av sikkerheten 
DMF kan fatte vedtak om endring av den finansielle sikkerheten, herunder ved at det 
kreves konserngaranti for et økt beløp og/eller at det kreves individuell fondsavsetning 
til bankkonto som DMF skal ha pant i, jf. forskrift til mineralloven § 2-2. Denne avtalen 
får virkning også for slike vedtak og for eventuelle krav som måtte oppstå som følge av 
endringer i mineralloven med forskrifter. 
 
Ved endringer i kravene til sikkerhet plikter Tiltakshaver å stille med ny påkravsgaranti 
og/eller signere en pantsettelseserklæring som skal oversendes banken, samt inngå en 
ny avtale om finansiell sikkerhetsstillelse dersom denne skal bestå av annet enn 
konserngaranti alene. 
 
Klage 
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. 
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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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