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Klage på tillatelse til mellomlagring av masser på 
eiendommen GID 040/051 
Det vises til Nesset kommune sitt brev datert 14.01.2019 med referansenummer 
2019/33-4. Det fremgår av underlagsdokumentene i saksnummer 2019/33-4 at NMF 
har protestert til Miljødirektoratet vedrørende den aktuelle mellomlagringen av masser 
på Raudsand. 

I tillatelsen har Nesset kommune oppgitt klagefristen til å være 3 uker. Denne klagen 
ankommer rettidig. Med dette påklager Norges Miljøvernforbund (NMF) 
Nesset kommune sin beslutning om å gi tillatelse til mellomlagring av lettere forurenset 
masse på Raudsand. 
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1.0. Nesset kommune har tilbakedatert brevdatoen 
NMF er kjent med at Nesset kommune har tilbakedatert brevdatoen på referansenummer 
2019/33-4 fra fredag 19.01.2019 til mandag 14.01.2019. Det aktuelle brevet ble 
visstnok ferdigstilt i Nesset kommune 19.01.2019. Når Nesset kommune tilbakedaterer 
tillatelser på dette viset, så kan mottakere av tillatelsen lett tro at klagefristen på 3 uker 
er utløpt, selv om klagefristen i virkeligheten ikke er utløpt. NMF finner det uheldig at 
Nesset kommune tilbakedaterer brev med 5 dager, og derved tilsynelatende forsøker å 
frata sine egne innbyggere samt organisasjoner som har innsigelser omtrent 1 uke av 
klagefristen. 

2.0. Massene er tenkt benyttet til å dekke over farlig avfall 
NMF siterer følgende fra Nesset kommune sitt brev datert 14.01.2019 med 
referansenummer 2019/33-4: 

“Rådmannen viser til at hensikten med mellomlagringen av masser er for å kunne starte 
arbeidet med overdekking av møllestøvsekkene som ligger i Bergmesteren.” 

 
Etter NMF sin oppfatning fremstår det som uforsvarlig å dekke til det farlige avfallet 
(møllestøvsekkene) med masser. Denne typen tildekking innebærer at man forsøker å 
skjule det farlige avfallet, uten at man får fjernet avrenningen av farlig avfall ned til 
Tingvollfjorden. Etter NMF sin oppfatning vil denne typen tildekking av farlig avfall 
innebære miljøkriminalitet. NMF har vanskelig for å forstå at Nesset kommune kan gå 
god for en slik løsning som i praksis innebærer å vanskeliggjøre en opprydning av det 
miljøfarlige avfallet. 
 
Fra Statens forurensningstilsyn sitt brev datert 18.01.2005 med referanse 2005/48, 
refereres følgende: 

“Saltslagg og møllestøv er klassifisert som farlig avfall og består hovedsakelig av 

aluminiumsoksid, salter og noe metallisk aluminium.” 
Kilde: 
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/nyheter/dokumenter/alumox_tillatelse180105.pdf 
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Fra Bioforsk sin rapport nr 10 (58) 2015, som er datert 24.04.2015 med tittel 
"Raudsand Gruver - Miljøovervåking av avrenning fra Raudsandgruver 2014" går det 
frem at både saltslagg og møllestøv er klassifisert som farlig avfall, følgende siteres: 

 
 
Bioforsk sin rapport er journalført i einnsyn på: 
Miljødirektoratets saksnr.2013/1719, Doknr.17 
https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--999601391--1719--2013&jid=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FJournalpost--999601391--2013--1719--17--2015 

 

 

 
Både Bioforsk og Statens forurensningstilsyn har fastsatt at “saltslagg og møllestøv er 

klassifisert som farlig avfall”. Etter NMF sin oppfatning vil det være en særdeles dårlig 
løsning å kun dekke til dette farlige avfallet med løsmasser, for så å innbille seg at dette 
farlige avfallet er forsvunnet. Det virker nesten som at noen tror at dette farlige avfallet 
forsvinner av seg selv bare man dekker det til med stein og pukk slik at det ikke lenger 
er synlig. 
  
Etter NMF sin oppfatning vil en slik tildekking av det farlige avfallet kunne øke 
forurensningen av farlig avfall til Tingvollfjorden. Det antas at steinmassene kan ha 
skarpe kanter, og derved rive opp møllestøvsekkene på slikt vis at forurensningen fra 
sekkene eskalerer. En tildekking av møllestøvsekkene med et tykt lag med steinmasser 
vil videre gjøre det verre å rydde opp i forurensningen på Raudsand. 
 
NMF kan ikke akseptere at Veidekke Entreprenør AS i samarbeid med Miljødirektoratet 
og Nesset kommune vurderer å skjule det farlige avfallet i møllestøvsekkene med et tykt 
lag med steinmasser. Forurensningen fra disse sekkene forsvinner ikke kun fordi at man 
dekker til massene. 
 



 

 4

3.0. Hvorfor skal oljeforurenset masse fra en fire felt tunnel 
ved Bergen mellomlagres på Raudsand? 

NMF er orientert om at massene som Veidekke Entreprenør AS ønsker å mellomlagre på 
Raudsand stammer fra en fire felt tunnel som er til utbygging ved Bergen i Hordaland. 
Deler av massene skal visstnok være forurenset av olje. Etter NMF sin oppfatning så bør 
disse forurensede massene lagres lokalt i Hordaland, ikke fraktes helt til Raudsand. 
 

 

4.0. Nesset kommune bør ikke akseptere at 

Miljødirektoratet har forsøkt å hemmeligholde høringen 

for innbyggerne 

I sitt brev med referansenummer 2019/33-4 henviser Nesset kommune flere ganger til 
at “Miljødirektoratet har i brev av 14.01.2019 gitt tillatelse til mellomlagring av lettere 
forurensede masser.” Det kan altså virke som at Nesset kommune ønsker å forsvare sitt 
vedtak med at Miljødirektoratet har utført en miljømessig forsvarlig saksbehandling. 
 
Norges Miljøvernforbund er i denne saken helt uenig i at Miljødirektoratet har utført en 
forsvarlig saksbehandling. NMF nevner følgende: 

• Miljødirektoratet har foretatt en såkalt “Forenklet høring”, og derved kan man 
ikke være sikker på at alle berørte parter kjenner til denne høringen. 

• Miljødirektoratet har forsøkt å hemmeligholde den “forenklede høringen” fra 
tilgrensende naboer, innbyggere i Nesset kommune, nabokommuner og andre 
parter som blir berørt av tiltaket. 

• Miljødirektoratet journalførte ikke utsendingen av den forenklede høringen på 
saksnummer 2018/8774 i einnsyn før 07.01.2019 kl. 12:39, altså flere uker etter 
at høringsfristen var utløpt. 

• Etter NMF sin oppfatning er grunnloven § 112 brutt, ettersom at innbyggerne 
bosatt rundt Raudsand hverken har fått tilsendt høringsskriv, eller hatt mulighet 
til å skaffe informasjon om høringen før lenge etter høringsfristens utløp i 
einnsyn. 

• Etter NMF sin oppfatning har Miljødirektoratet i denne saken utført grove brudd 
på grunnloven § 112, muligens for å unngå at berørte parter skulle få muligheten 
til å ytre sine demokratiske rettigheter til å kunne sende høringssvar. 

• Noe som ytterligere vanskeliggjør berørte parters muligheter til å holde seg 
orientert om sakens utvikling og utfall er at Miljødirektoratet har journalført 
tillatelsen på en helt annen journalsak enn høringen. 

o Høringen ble journalført på saksnummer 2018/8774 med 
dokumentnummer 102, her: 
https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--999601391--8774--2018&jid=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FJournalpost--999601391--2018--8774--102--2018 

o Tillatelsen ble journalført på saksnummer 2019/218 med 
dokumentnummer 7, her: 
https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--999601391--218--2019&jid=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FJournalpost--999601391--2019--218--7--2019 

Etter NMF sin oppfatning er denne typen rotete journalføring med flere ulike 
saksnummer i den samme saken uheldig. 

 
Med tanke på å ivareta interessene til innbyggerne i Nesset kommune, der disse kan få 
mulighet til å ytre sine demokratiske rettigheter, mener NMF det er på sin plass at 
Nesset kommune sender en henvendelse til Miljødirektoratet med krav om at det blir 



 

 5

avholdt en normal høring. Det må forventes at Miljømyndighetene i Norge kjører en 
normal høring, der også berørte parter, tilgrensende naboer, innbyggere i Nesset 
kommune, nabokommuner og andre interessenter får mulighet til å uttale seg. Etter 
NMF sin oppfatning er det uheldig og udemokratisk at Miljødirektoratet tilsynelatende 
har forsøkt å skjule denne høringen for berørte parter i nærområdet, slik at disse ikke 
har hatt mulighet til å uttale seg før Miljødirektoratet fattet sitt vedtak. 
 
 

 

5.0. Historien innhenter Raudsand-planene 

Norges Miljøvernforbund (NMF) ved Kurt Oddekalv stod bak anmeldelsen av 
Aluscan AS, og la derved grunnlaget for Økokrim sin etterforskning av denne 
virksomheten. NMF siterer følgende fra et leserinnlegg i Romsdal Budstikke datert 

“Raudsandplanene er tuftet på bruk av gruveanlegget Bergmesteren, der det er mistanke 
om ulovlig lagring av avfall i dag. Området er videre kjent for den beryktede Aluscan-
saken der Norges Miljøvernforbund var tungt inne over tid og der datidens kraftigste 
miljøbøter ble utstedt for ulovlig forurensning, drift og alvorlig helseskade for 

lokalbefolkningen.” 
Kilde: 
https://www.rbnett.no/meninger/2018/04/15/Nasjonalt-deponi-for-farlig-avfall-16441694.ece 

 
 

Norges Miljøvernforbund siterer følgende fra en lederartikkel i Romsdal Budstikke 
publisert 03.05.2017 som godt beskriver situasjonen på Raudsand: 

"Det er naturlig at skepsisen er stor til å anlegge et deponi for farlig avfall på Raudsand. 

Historien innhenter de nye planene. For 13 år avsa Høyesterett dom i straffesaka mot to 
bedriftsledere i selskapet Aluscan AS, som gjennom flere år hadde drevet med mottak og 

gjenvinning av restavfall fra aluminiumsindustrien. Gjennom tre rettsinstanser ble 

Aluscan-saka belyst. Rettsapparatet fant det bevist at det hadde skjedd miljøkriminalitet 

på Raudsand, blant annet ved at såkalt møllestøv var lagret ulovlig, at utslipp til luft ikke 

var kommet under kontroll, og ved at det var laget et lurerør slik at aluminiumshydroksid 

ble sluppet ut i Tingvollfjorden, i stedet for å bli ført ned i gruvesystemene. Bedriftslederne 
ble dømt til ubetinget fengselsstraff. Etter Aluscan-tida har staten forsømt seg grovt på 

Raudsand, ved ikke å rydde opp i miljøfarlig avfall som har vært lagret på statens eiendom 

på fjellet bergmesteren. 

 
Raudsand fikk et lurvete miljørykte etter Aluscan-hendelsene. Folk i bygda og i 

nabokommunene har opplevd å bli lurt av interesser som ikke tenkte på miljøets beste." 
Kilde: 
https://www.rbnett.no/meninger/leder/2017/05/03/Historien-innhenter-Raudsand-planene-14676727.ece 
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6.0. Det må ryddes opp i eksisterende forurensing, før man 

begynner med enda mer forurensing 
Det er fremdeles ikke ryddet opp i den alvorlige miljøkriminaliteten og forurensingen 
som tidligere er begått på Raudsand. NMF forventer at Nesset kommune stiller krav om 
at grunneierne rydder opp i eksisterende forurensing i området, det burde vært gjort for 
mange år siden.  
 
Nedenfor vises noen fotografier som viser hvordan de eksisterende deponiene på 
Raudsand blir ivaretatt. Giftstoffer lekker fra delvis opprevne big-bags, ned i de 
sammenraste gruvene, og videre ut i Tingvollfjorden. Etter NMF sin oppfatning vitner 
fotografiene ikke om trygge lagringsforhold i området. 
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I det gamle gruveområdet på Raudsand ligg kring 30.000 tonn med avfall frå europeisk 
aluminiumsindustri i sprokne sekker. Ingen kan seie sikkert kva sekkene inneheld. 
 
NMF siterer følgende innledning fra en artikkel i Dag og Tid, som er like aktuell i dag, 
som da den ble skrevet 29.10.2010: 

“Det er verkeleg ikkje noko vakkert syn: I ein skrånande ravine mot Tingvollfjorden ligg 

mange tusen sekker med grått industriavfall. Her ligg kring 30.000 tonn med avfall. Det 

eksakte innhaldet er ukjent, men truleg er det såkalla møllestøv frå aluminiumsindustri 

rundt i Europa. «Møllestøv er klassifisert som farlig avfall», skreiv Statens 

forureiningstilsyn i 2005. Mange av sekkene har sprokke så innhaldet sig ut, og ut frå den 

enorme avfallshaugen renn ein bekk. Det er ikkje nett ein bekk ein får lyst til å drikke av. 
 
Dette deponiet på Raudsand er ein del av den dystre arven etter selskapet Aluscan i Nesset 
kommune i Romsdalen. I 2003 vart styreleiar Xxxxxxx Xxxx og dagleg leiar Zzzzzz Zzzz 

Zzzzz dømde til fengselsstraffer i ei av dei mest alvorlege miljøkriminalitetssakene i Noreg 
nokon gong.  

Aluscan skulle drive med attvinning av aluminium frå industriavfall i fabrikken sin nede 
ved sjøen på Raudsand. Men selskapet tok imot langt meir «råstoff» enn det kunne 

handtere, frå heile Europa, og tente gode pengar på det: Aluscan fekk betalt for å ta imot 
stoff som aluminiumsindustrien ønskte å kvitte seg med. Mykje avfall med ymse 
tungmetall gjekk rett i sjøen ved Raudsand, enda meir vart ulovleg deponert i det gamle 

gruveområde kalla Bergmesteren, som ligg oppe i lia over anlegget til Aluscan.” 
 
Kilde: 
http://old.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1875 
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Nesset kommune sitt forslag til å skjule det miljøfarlige avfallet avfotografert på 
ovenstående fotografi er følgende:  

“Rådmannen viser til at hensikten med mellomlagringen av masser er for å kunne starte 

arbeidet med overdekking av møllestøvsekkene som ligger i Bergmesteren.” 
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7.0. KONKLUSJON: 
NMF krever at det blir utført en full opprydning av farlig avfall på Raudsand. Det er ikke 
akseptabelt at Veidekke Entreprenør AS i samarbeid med Miljødirektoratet og 
Nesset kommune vurderer å skjule det farlige avfallet i møllestøvsekkene med et lag 
pukk. 
 
Før det kan aksepteres ytterligere deponering av avfall og masser på Raudsand, så må 
det ryddes opp i eksisterende forurensing i området, det burde vært gjort for mange år 
siden. 
 
 
 
Miljøvennlig hilsen 

  
Kurt Oddekalv Trygve W. Moxness 
Leder NMF-Norge Saksbehandler NMF i Møre og Romsdal 
 


