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Statssekretær Atle Hamar, 
  
Vi viser til samtale vedr. Raudsand-alternativet som mulig nytt nasjonalt anlegg for uorganisk farlig 
avfall og Miljødirektoratets vurdering i brev av 31.10.2018. 
  
Det er utredet to alternative lokaliteter for nytt nasjonalt mottak, behandling og deponeringsanlegg 
for uorganisk farlig avfall. Disse er Brevik i Porsgrunn kommune og Raudsand i Nesset kommune. I 
brevet til Klima- og miljøverndepartementet svarer Miljødirektoratet på fire spørsmål fra 
departementet om disse alternativene. 
 
Bergmesteren Raudsand AS (tiltakshaver), Veidekke-konsernet og Stena Recycling AS står alle bak 
alternativet på Raudsand. Partene har bred kompetanse innen bygging av tunnel og fjellhaller, samt 
teknisk miljøvern, industrivirksomhet, marin transport, prosessering, forskning og utvikling samt 
gjenvinning av farlig avfall. Veidekke-konsernet er Norges største entreprenørforetak med 7400 
ansatte med en årlig omsetning på om lag 30 milliarder kr. Stena Recycling er Nordens største selskap 
innen gjenvinning og avfallshåndtering med sine 19 000 ansatte. Konsernet har en årlig omsetning på 
om lag 55 milliarder svenske kr.  
  
I sitt svar til Klima- og miljødepartementet sammenlikner direktoratet de to alternativene - der Brevik-
løsningen baseres på en eksisterende virksomhet og teknologi, mens Raudsand-alternativet innebærer 
etablering av helt ny virksomhet med betydelige ambisjoner knyttet til teknologi, økt grad av avfalls-
gjenvinning og minimalisering av konsekvenser for miljø og samfunn. 
  
Bergmesteren Raudsand AS finner direktoratets utredning ubalansert og misvisende, med fokus på 
usikkerhet som det tillegger oss som tiltakshaver å håndtere, både teknisk og finansielt. Fremfor å 
fokusere på premissene for ny virksomhet, inntar direktoratet en rolle der det både tar stilling til 
teknologi, gjennomføringsevne og tiltakshavers kapasitet til å innfri myndighetskrav. 
  
Selv om direktoratet tar en rekke forbehold og skriver at "de temaene som er omtalt er et utvalg", 
velger direktoratet likevel å så betydelig tvil om vår gjennomføringsevne og motivasjon til å påta oss 
et nasjonalt ansvar for avfallsbehandling. Supplerende opplysninger som er oversendt direktoratet 
etter ferdigstilt planforslag med konsekvensutredning og risikoanalyser, ser heller ikke ut til å være 
ivaretatt i direktoratets redegjørelse på en adekvat måte. 
  
Miljødirektoratet gir i brevet uttrykk for at idriftsettelse på Raudsand i 2022 er urealistisk, slik 
direktoratet vurderer situasjonen. Bergmesteren Raudsand, Veidekke og Stena Recycling har hele 
tiden jobbet opp mot at anlegget på Raudsand skal være i drift mot slutten av 2022 og 
fremdriftsplanen viser fremdeles at idriftsettelse høsten 2022 er realistisk. I den grad det ligger noen 
usikkerhet her ligger dette i forvaltningens evne til effektiv saksbehandling. Med tanke på at vi her 
står overfor et anlegg med nasjonal interesse er det grunn til å forvente at forvaltningen foretar 
nødvendige prioriteringer på sin side. 
  
Noen av de mest mangelfulle fremstillingene i direktoratets brev knytter seg til disse temaene: 
  



1. I direktoratets vurdering er helt sentrale temaer fraværende, som lokaliseringsalternativenes 
evne til å ivareta samfunnssikkerhet og målet om større grad av gjenvinning og overgang til 
sirkulær økonomi 

2. Sammenligningsgrunnlaget mellom del-løsningen for Brevik-alternativet og totalløsningen i 
Raudsand-alternativet blir feil, ved at direktoratet dermed ikke hensyntar nødvendig behov for 
filterpresse og renseanlegg på Langøya 

3. Direktoratets underkjenning av Halosep-teknologien er uforståelig. Danmarks største 
avfallsforbrenningsanlegg Vestforbrænning (som i 2017 brente ca. 562.000 tonn husholdnings- 
og næringsavfall fra ca. 950.000 innbyggere og ca. 60.000 virksomheter) bygger nå et anlegg hvor 
Halosep-teknologien tas i bruk, og teknologien er testet på to forskjellige anlegg som til sammen 
dekker en betydelig del av variasjonsområdet for flyeaskesammensetning 

4. Direktoratet har fått tilsendt dokumentasjon for mengder og prosess for håndtering av «annet 
FA-avfall fra det norske markedet», ref. brev til KLD av 19. september 2018, som gikk i kopi til 
direktoratet 

5. For Raudsand-alternativet påpekes at noen avfallsstoffer er uforenlig med deponering i 
underjordisk deponi, mens det samme forholdet ikke påtales for Brevik-alternativet, som også er 
et underjordisk deponi  

6. Geologiske vurderinger foretatt av NGU og ledende rådgivningsmiljøer som Norconsult, 
Multiconsult, samt lokalkjente og «Raudsand-kompetente» geologer blir dels overprøvd og dels 
neglisjert av direktoratet, uten at grunnlaget er synliggjort 

7. Vi stiller også spørsmål om hvilket grunnlag direktorat har for igjen ensidig fokusere på 
sulfidmineralisering og dannelse av surt grunnvann. For det første er malmen på Raudsand en 
oksydmalm men hvor det kan forekomme noen sulfidkorn. For det andre så er det ikke surt vann 
i noen av borhullene, det er svakt basisk.    

8. Når det gjelder hydrogeologiske- og geokjemiske vurderinger gjelder det samme, også her gjør 
direktoratet seg til aktør for et forhold som Bergmesteren Raudsand som tiltakshaver må ta 
ansvar for. Når direktoratet beskriver at deponert avfall i etterdriftsfasen vil «flyte utover» viser 
dette at direktoratet ikke har forstått avfallets fysiske egenskaper (avvannede filterkaker) og 
heller ikke løsningen for oppfylling og komprimering av avfallet i fjellhallene.  

9. Når det gjelder sjøfyllingen er det grunn til å stille spørsmål ved at direktoratet velger å overprøve 
Multiconsults faglige vurderinger av stabilitetsforholdene for denne. Vi er i en planfase på 
Raudsand og ytterligere grunnundersøkelser og beregninger tilknyttet sjøfyllingen vil utføres som 
del av detaljprosjekteringen, som er helt vanlig prosedyre. Dette har Multiconsult redegjort for. 
Når det gjelder håndtering av laget med siltig dy beskriver Multiconsults rapport fortrengning 
som metode, og verken foreslår eller anbefaler mudring slik direktoratet hevder. Mudring pekes 
kun på som et mulig alternativ om fortrengning ikke kan gjøre ut fra miljøhensyn. Valg av metode 
for håndtering av det aktuelle slamlaget er også et spørsmål som det er naturlig å ta under 
detaljprosjekteringen, slik som foreslått av Multiconsult. Vi kan heller ikke se hvor direktoratet 
henter opplysningene sine fra når de gir uttrykk for at det er uklart for de om det skal sprenges 
en «hylle med fast fjell innerst mot land».  

  
Bergmesteren beklager at direktoratet med sin ubalanserte vurdering  og med sine konstaterende 
«vil-formuleringer» gir Klima- og miljødepartementet et uriktig bilde av Raudsand. Vi tar avstand fra 
disse beskrivelsene. 
  
Med det grunnlaget Bergmesteren Raudsand nå har fremskaffet om Raudsand-alternativet, siden 
prosessen startet i 2015, mener vi det foreligger mer enn tilstrekkelig informasjon for å danne 
grunnlag for en reguleringsplan. Raudsandfjellet er mer en godt egnet til formålet, teknologien er 
fremtidsrettet og partene innestår for denne. Og, det er noen av Skandinavias største og mest 
kompetente selskaper innen sine områder som står bak prosjektet. Det burde borge for seriøsiteten 
for Raudsand-prosjektet. 
  



Miljødirektoratet  har gjennom prosessen med å finne mulige lokaliseringer for et nytt nasjonalt 
anlegg for behandling og deponering av uorganisk farlig avfall pekt på Brevik-alternativet som sin 
anbefalte lokalisering, og vi mener derfor at direktoratets ytringer om Raudsand-utredningenes 
usikkerhet bør etterprøves av en faglig 3. part, oppnevnt av departementet, før beslutning om 
lokalisering tas.  
  
Vi foreslår et møte med statssekretæren hvor vi får anledning til å gjennomgå våre synspunkter på 
direktoratets vurdering og videre fremdrift og prosess for Raudsand-alternativet. 
  
Vi imøteser departementets tilbakemelding. 
  
Med vennlig hilsen 
  
John Strand 
Styreleder 
Bergmesteren Raudsand AS 
 
 
 
 


