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AVTALE OM FINANSIELL SIKKERHETSSTILLELSE
MELLOM
[TILTAKSHAVER]
OG
STATEN VED DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR
SVALBARD
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1.

PARTER

Denne avtalen inngås mellom Staten ved Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for
Svalbard (heretter «Direktoratet»), og
[*] (heretter «Tiltakshaver» og/eller «Tiltakshaveren»).
2.

BAKGRUNN OG FORMÅL

Tiltakshaveren skal iverksette undersøkelser og/eller drift på mineralforekomster i henhold til
Direktoratets tillatelse i vedtak datert [*] (heretter «Konsesjonen»). For å sikre gjennomføringen av
sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50 har Direktoratet i [vedtak datert [*] /
Konsesjonen] pålagt Tiltakshaveren å stille finansiell sikkerhet som der beskrevet, jf. mineralloven §
51, jf. forskrift til mineralloven §§ 2-1 og 2-2.
Denne avtalen regulerer vilkårene for den finansielle sikkerhetsstillelsen.
3.

SIKKERHETSSTILLELSEN

Tiltakshaveren skal [Nye uttak: før oppstart av drift i henhold til Konsesjonen] [Igangværende uttak –
innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtak er truffet [dato]] stille finansiell sikkerhet med en
bankgaranti på NOK [*]. Bankgarantien skal stilles som en påkravsgaranti som Direktoratet finner
tilfredsstillende.
Tiltakshaveren må til enhver tid kunne dokumentere størrelsen på den finansielle sikkerheten.
Direktoratet kan når som helst be om å få innsyn i forhold omkring sikkerhetsstillelsen, og
Tiltakshaver skal etterkomme slike anmodninger uten ugrunnet opphold.
4.

JUSTERING AV DEN FINANSIELLE SIKKERHETEN

Direktoratet kan fatte vedtak om endring av den finansielle sikkerheten, herunder ved at det kreves
bankgaranti for et økt beløp og/eller at det kreves individuell fondsavsetning til bankkonto som
Direktoratet 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 bankgaranti alene.
5.

FULLBYRDELSE AV BANKGARANTIEN

Direktoratet kan kreve dekning under Bankgarantien i følgende tilfeller:
(i)

Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak
som aksepteres av Direktoratet;

(ii)

Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og

(iii)

Ved tilbakekall av Konsesjonen.
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Ved melding til garantisten under Bankgarantien om at et av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger,
har Direktoratet rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under Bankgarantien, uten
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver.
6.

FRIGIVELSE AV BANKGARANTIEN

Bankgarantien faller bort etter skriftlig samtykke fra Direktoratet.
7.

TVISTELØSNING

Enhver tvist som måtte oppstå om partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen skal søkes løst
ved forhandlinger. Dersom tvisten ikke løses etter forhandlinger skal den avgjøres ved de alminnelige
domstoler med Sør-Trøndelag tingrett som avtalt verneting.
8.

SIGNATURER

Denne avtalen er utformet i to eksemplarer – ett til hver av partene – som begge skal anses å være
originaler.
[Signaturside følger]
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[sted] / [dato]

For Tiltakshaver:

For Direktoratet:

