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Varsel om pålegg om å dekke til møllstøvdeponiet på 
gnr/bnr. 40/81 og 40/50 

Miljødirektoratet varsler at vi tar sikte på å pålegge Bergmesteren Raudsand og 
Veidekke ASA å avslutte møllestøvdeponiet i Raudsand innen 31. oktober 2020. 
Pålegget vil også innebære å levere en plan som viser avslutning av 
møllestøvdeponiet uten et deponi for ordinært avfall over møllestøvdeponiet.  
 
Frist for å sende inn avslutningsplanen vil være 31. januar 2020. 
 
Eventuelle merknader til dette varselet må sendes oss innen 2 uker. 

 
 
Bakgrunn 
På Raudsand i Nesset kommune ligger det deponert et stort antall møllestøvsekker åpent i 
terrenget. Det er anslått at er deponert ca. 30 000 tonn møllestøv, som befinner seg på gnr. bnr. 
40/81 og 40/50. BMR er grunneier av gnr. bnr. 40/81, mens Veidekke ASA leier gnr. bnr. 40/50 av 
staten.  
 
Møllestøvsekkene stammer fra driften til Aluscan AS, som opprinnelig fikk tillatelse til å deponere 
sekkene. I 2007 ble denne tillatelsen overført til Bergmesteren Raudsand (heretter BMR). SFT (nå 
Miljødirektoratet) ga i vedtak av 30. mai 2011 pålegg om avslutning av møllestøvdeponiet. Av ulike 
årsaker er dette ikke blitt gjennomført, og det har senere vært mye kontakt mellom BMR og 
Miljødirektoratet for å finne en hensiktsmessig måte å få løst problemet med møllestøvsekkene på.  
 
BMR har søkt om å etablere et deponi for ordinært avfall oppå de deponerte møllestøvsekkene. I 
den forbindelse ønsker BMR å dekke til sekkene, og bruke bunntettingen i det nye deponiet som 
topptetting for møllestøvsekkene. Det nye deponiet er en del av en større forretningsplan BMR har 
på Raudsand. Reguleringsplan med konsekvensutredning er for tiden til behandling i Nesset 
kommune. Det foreligger innsigelser til planen. Miljødirektoratet har for tiden søknad om tillatelse 
etter forurensingsloven for det nye deponiet til behandling. Avslutning av møllestøvdeponiet er en 
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del av denne behandlingen, i og med at det altså er søkt om å gjøre toppdekket i møllestøvdeponiet 
til bunntetting i det nye deponiet. 
 
Miljødirektoratets vurdering 
Vi mener det er miljømessig forsvarlig å dekke til møllestøvsekkene 
BMR har i søknaden om etablering av deponi for ordinært deponi opplyst at avfallet i sekkene er 
finmalt aluminiumoksid. Bedriften har karakterisert møllestøvet som ordinært avfall gjennom 
utlekkingstester, og oppgir at det heller ikke vil være reaktivt med vann.  
 
Møllestøvdeponiet har ligget utildekket i en årrekke. Miljødirektoratet ser det nå som viktig at det 
gjennomføres tiltak for å redusere forurensningsrisikoen som er der når avfallet ligger utsatt for vær 
og vind. Vi mener at det er miljømessig forsvarlig å dekke til deponiet slik BMR har foreslått i sin 
søknad. En riktig utført tildekking vil hindre vann i å renne gjennom deponiet og dermed hindre 
utvasking av forurensende stoffer i avfallet. Vi mener dette er en bedre løsning enn å fjerne 
sekkene, fordi sekkene er i dårlig forfatning og det er stor sannsynlighet for at de revner ved 
håndtering slik at det finkornete møllestøvet blir liggende igjen på bakken. Man vil da risikere at 
møllestøv blir liggende utildekket igjen i terrenget.  
 
Miljødirektoratet mener det er nødvendig å avslutte møllestøvdeponiet 
Det er ikke endelig avklart om området vil reguleres til ordinært deponi av kommunen. 
Miljødirektoratet ønsker å sikre at møllestøvdeponiet blir tildekket og avsluttet på en miljømessig 
forsvarlig måte i en nær tidshorisont, uavhengig av om reguleringsplanen for området blir vedtatt av 
kommunen eller ikke. Vi tar derfor sikte på å pålegge BMR og Veidekke ASA å avslutte hver sin del 
av møllestøvdeponiet, med frist 31. oktober 2020. Dersom det kommer til en situasjon der det ikke 
blir noe av etablering av det omsøkte nye deponiet for ordinært avfall, er det sannsynlig at 
avslutningstiltakene for møllestøvdeponiet må tilpasses i tråd med dette. BMR og Veidekke ASA må 
derfor også utarbeide en alternativ avslutningsplan som tar hensyn til en situasjon der det ikke er et 
nytt deponi over møllestøvdeponiet. 
 
Ansvarsforhold 
BMR er grunneier av gnr. bnr. 40/81, mens Veidekke er ASA har og har hatt et langsiktig leieforhold 
på gnr. bnr. 40/50. På den bakgrunn legger Miljødirektoratet til grunn at BMR og Veidekke ASA "har" 
forurensningen på eiendommene de hver især har råderett over, jf. forurensningsloven § 7 første 
ledd. Dette gjør at BMR og Veidekke ASA kan holdes ansvarlig etter forurensningsloven § 7 fjerde 
ledd for å gjøre tiltak for å sikre at møllestøvsekkene på de respektive eiendommene ikke medfører 
fare for forurensning.  
 
Varsel om pålegg 
Miljødirektoratet varsler at vi tar sikte på å pålegge Bergmesteren Raudsand og Veidekke ASA å 
avslutte Møllestøvdeponiet på gnr. bnr. 40/50 og 40/81 i Nesset kommune innen 31. oktober 2020.  
 
Som grunnlag for avslutning av deponiet skal det sendes inne en alternativ avslutningsplan for 
møllestøvdeponiet som tar høyde for en avslutning uten at det ligger et deponi for ordinært avfall 
oppå. Avslutningsplanen skal inneholde en plan for blant annet arrondering, topptetting, 
dreneringsløsninger og oppsamling av sigevann. Vi vurderer å gi frist til 31. januar 2020 med å sende 
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inn avslutningsplanen. Vil også vurdere tvangsmulkt dersom pålegget ikke blir tilfredsstillende fulgt 
opp. 
 
Et eventuelt pålegg om avslutning av deponiet vil gis med hjemmel i forurensningsloven § 7 fjerde 
ledd. 
 
Eventuelle kommentarer til varselet kan sendes oss innen 2 uker fra dette brevet er mottatt. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ragnhild Orvik Ellen Margrethe Svinndal 
seksjonsleder sjefingeniør 
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