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Emne: Vedrørende Bergmesteren Raudsand AS omsøkte deponiplaner

Så vidt vi er kjent med planlegger Nesset kommune å behandle planforslaget sammen med KU og ROS‐ analysen
som omhandler Bergmesteren Raudsand AS sine omsøkte deponiplaner på Raudsand.
Representanter fra Nesset kommune var til stede på møtet som ORKide ‐ Nordmøre regionråd arrangerte i
Kristiansund  7. april 2017. Vi påpekte der blant annet mangler ved planlagt KU og ba om at
sjømatnæringen og sjømatproduksjonen i området også måtte vektlegges i kommende arbeid med KU og
sårbarhetsanalyser. Dette fikk vi bekreftet at ville bli hensyntatt.

Sammenstilling av konsekvensutredning og risiko‐ og sårbarhetsanalyse med vedlegg ble ferdigstilt sist høst, og vil
etter hva vi forstår blant annet ligge til grunn for behandlingen i kommunen.

Vi vil først henlede oppmerksomheten på vårt brev til Nesset kommune av 15. mars 2017 hvor vi skriver:
«… På denne bakgrunn ber vi om at en i den pågående prosessen utreder planenes betydning for og mulige
innvirkning på sjømatproduksjonen i området på kort og lang sikt.
I en slik utredning må det blant annet fokuseres på etableringsfasens betydning for sjømatproduksjonen i
området. Videre må det utredes hva driftsfasen vil kunne ha av betydning,
herunder den betydelige transporten som dette vil medføre inn og ut av fjorden. Et deponi for farlig avfall i nær
tilknytning til matproduksjon er en vanskelig kombinasjon,
det må derfor også utredes hva en eventuell etablering vil ha å si for renommeet til produksjonen i fjorden.
Etter vår mening vil bl.a. Havforskningsinstituttet og NIFES inneha den faglige tyngde og kompetanse som kreves.»

Vi har etter beste evne gjennomgått framlagte sammenstilling og sett på det vi mener er relevante vedlegg. Vi har
også bedt om en skriftlig redegjørelse for hva som er gjort,
når dette er gjort og i tilfelle av hvem, fra de som har stått for utarbeidelsen (kopi av forespørselen ble sendt
Nesset kommune), men har per dags dato ikke fått svar.

Vedlagt følger det vi kan finne i det framlagte materialet som i vid forstand kan knyttes til sjø/fisk.  I hovedsak
handler dette om villfisk og natur generelt.
Det er lite å finne om akvakultur og ikke minst dennes betydning i forhold til aktivitet (direkte og indirekte
arbeidsplasser) og verdiskapning.
Produktet vårt (Norsk Laks), enten det dreier seg om matvaretrygghet eller teknologi/rogn/avl mm så er vi
fullstendig avhengig av vårt fremste salgsargument,
ren norsk natur. Ved siden av betydning for renommeet til produktet, kan også muligheten for å oppnå enkelte
internasjonale kvalitetsstandarder f.eks. ASC‐sertifisering umuliggjøres.



Så vidt vi kan se er ikke noe av dette berørt i det framlagte materialet som blant annet skal ligge til grunn for
kommunens behandling.
På denne bakgrunn mener vi at det framlagte materialet (Sammenstilling av konsekvensutredning og risiko‐ og
sårbarhetsanalyse med vedlegg) er ufullstendig som grunnlag for en kommunal behandling.
Etter vårt syn må kommunen sørge for at det som fra sjømatnæringen er etterspurt i vårt brev av 15. mars 2017
gjennomføres. Grunnlaget for en kommunal behandling vil etter vår mening være
ufullstendig uten at konsekvensene av omsøkt aktivitet på Raudsand for sjømatnæringens nåværende og
framtidige muligheter i området utredes grundig faglig.
Uten at dette er på plass kan kommunen komme i skade for, på sviktende grunnlag, å velge retning for regionens
mulighetene for næringsutvikling i uoverskuelig framtid.
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