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Jarlsberg 
arbeider etter 

Vær Varsom-plakatens og 
Tekstreklameplakatens regler for 
god presseskikk. Den som mener 
seg rammet av urettmessig 
avisomtale, oppfordres til å ta 
kontakt med redaksjonen. PFU er 
et klageorgan som behandler 
klager mot pressen i presseetiske 
spørsmål. Adresse: Rådhusg. 17, 
Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo, 
tlf.: 22 40 50 40, faks: 22 40 50 
55. E-post: pfu@np-nr.no

"«I fremdriftspla-
nen er det klart 
uttrykt oppstart i 
2022

Harald Storvik, Raudsand

til tidligere  omtale i Jarls-
berg avis og omtalen, med 
henvisning til artikkel i E24 
bør det nevnes: Bergmeste-
ren har i møter med Klima- og 
miljøminister Elvestuen, Kli-
ma- og Miljødepartementet 
og Miljødirektoratet på opp-
fordring levert vår frem-
driftsplanen for Bergmeste-
rens behandlingsanlegg for 
uorganisk farlig avfall på 
Raudsand i Møre og Romsdal. 

i fremdriftsplanen er 
det klart uttrykt oppstart i 
2022, i sterk kontrast til utta-
lelser fra forskerhold som 
ikke kjenner våre planer. Ut-
sagnene fra Bellona om at in-
gen av prosessene ser ut til å 
kunne gi et nytt avfallsdeponi 
innen 2026 er, for så vidt gjel-

der Raudsand, uriktige. Pro-
sessanlegget på Raudsand vil 
også gjenvinne tungmetaller 
og salt med Halosep-teknolo-
gien,  som er patentert av 
Stena. Dette er i tråd med 
stortingsmeldingen om avfall 
og sirkulære løsninger som 
ble vedtatt i år. 

artikkelen beskriVer at 
begge forslagene har møtt lo-
kal motstand, og særlig i Bre-
vik. For Raudsands del vil vi 
påpeke at  Nesset kommune-
styre enstemmig vedtok 
Bergmesterens forslag til 
planprogram og at det samme 
kommunestyre i mars i år en-
stemmig vedtok å legge plan-
forslaget ut på høring. Når det 
gjelder Miljødirektoratets hø-
ringsuttalelse til planforsla-

get kan vi opplyse om at det 
sist uke ble avholdt møte med 
Miljødirektoratet for en gjen-
nomgang av sentrale tema i 
direktoratets uttalelse. Vår 
vurdering er at de spørsmål 
som er reist er håndterbare 
innenfor den tidsplan som er 
lagt fram for KLD og Miljødi-
rektoratet. 

bergmesteren og Miljødi-
rektoratet har hatt noe ulik 
oppfatning om noen av de 
spørsmål som direktoratet 
stiller hører hjemme i plan-
prosessen  eller i den etterføl-
gende fasen med søknad om 
tillatelse til deponivirksom-
het etter forurensingsloven.

 HaraLd Storvik, dagLig Leder
Bergmesteren Raudsand AS

om raudsandalternatiVet: 
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