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SAK: UTKAST TIL TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSINGS-

LOVEN FOR BERGMESTEREN RAUDSAND – BERGMESTEREN RAUDSAND 

AS MERKNADER 

 
Bergmesteren Raudsand AS (BMR) viser til Miljødirektoratets brev av 10. mai 2019 vedlagt 
utkast til tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Bergmesteren Raudsand med 
tilhørende vilkår. Miljødirektoratet ber om  merknader innen 2 uker. Bergmesteren Raudsand 
AS svar er rett-tidig. 
 
BMR har merknader slik det fremgår under: 
 
 
Generelt 
Utkast til tillatelse med vilkår stiller opp et strengt, men riktig regime for drift av Deponi 2, og 
Bergmesteren Raudsand AS anerkjenner derfor utkastet, med følgende merknader: 
 
Utkast til tillatelse pkt. 3.3, siste setning 
Årlig mengde avfall er fastsatt som omsøkt i søknaden av 20. januar 2017. I etterkant av 
denne søknaden har BMR også søkt om etablering av et sorteringsanlegg for bunnaske. 
Bunnaske etter utsortering og klassifisert som ordinært avfall skal deponeres i Deponi 2. De 
mengdene som sistnevnte søknad omhandler bør hensyntas i tillatelsen siden disse 
mengdene ikke er hensyntatt i driftssøknaden. Mengdene fra bunnaskesorteringsanlegget vil 
medføre at lukkingen av Deponi 2 kan skje vesentlig tidligere enn de antatte 25 årene som 
Driftssøknaden stiller opp. Total volum, fyllingshøyde m.v. vil være uendret. 
 
Utkast til tillatelse pkt. 3.4.1, siste setning 
Sigevannet fra Deponi 2 går til renseanlegg før det går til Tingvollfjorden, og ikke via det 
gamle gruvesystemet. Det er et mål å unngå vanntilførsel gjennom de eksisterende 
forurensingene i gruvesystemet for å hindre fortsatt forurensing til fjorden og renset vann må 
derfor ledes utenom gruvesystemet, ikke igjennom Dette er forhold som er klargjort etter 
fremsendelse av søknaden. I vilkårene, pkt. 3.2 er forholdet formulert korrekt, ref. «Sigevann 

fra Deponi 2 og Møllestøvdeponiet skal føres i rør fra deponiene og ut i Tingvollfjorden…»   
 
Ordene «via gruvene» i tillatelsen pkt. 3.4.1 må derfor fjernes. 
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Utkast til tillatelse pkt 3.4.4, annet avsnitt 
At drenssjikt bør være på min. 20 cm er notert og nytt forslag til foreløpig avslutningsplan vil 
bli utarbeidet og sendt Miljødirektoratet. 
 
Vilkårene pkt 1, tredje avsnitt, første setning. 
Vi viser til kommentar under pkt 3.3 ovenfor og foreslår at setningen om årlig mengde tas ut, 
alternativt at det settes inn en årlig mengde som hensyntar volumet som det omsøkte 
sorteringsanlegg for bunnaske kan generere. Totalvolumet i Deponi 2 endres ikke, men 
oppfyllingstiden kan bli betydelig kortere enn antatte 25 år. 
 
Vilkårene pkt. 9.1.1, annen setning 
Setningen «Det er kun tillatt at det er deponert møllestøv i deponiet». Setningen gir uttrykk 
for nå-tilstanden og det er da viktig å presisere det blant møllestøvsekkene på statens grunn 
også ligger noe synlig betong- og metallavfall, som trolig stammer fra oppryddingen etter 
konkursen i AluVest. Ut ifra vannanalysene kan det heller ikke utelukkes at det innimellom 
møllestøvsekkene kan være innslag av mindre mengder saltslagg. 
 
Vilkårene pkt. 9.1.1, siste setning 
Bunnrenskemasser som er mellomlagret på industriområdet skal brukes til arrondering av 
møllestøvdeponiet i forbindelse med avslutningen av dette deponiet. Det legges til grunn at 
disse bunnrenskemassene og evt. behov for ytterlige masser for arrondering for tildekking 
(avslutning) av Møllestøvdeponiet ikke regnes som «avfall» i i 9.1.1. siste setnings 
betydning. 
 
Vilkårene pkt 11.2, første avsnitt  
Som ny annen setning foreslås:  
«Når anlegget for uorganisk farlig avfall evt. settes i drift skal denne overvåkningen skje 
felles med utslipp fra farlig avfall-anlegget, i sykluser på 6 år.»  
 
Vilkårene pkt. 13.2 
Vi antar Miljødirektoratet her sikter til «Utkast – Tillatelse etter forurensningsloven for Deponi 
2 og Møllestøvdeponiet, pkt. 3.4.4 annet avsnitt, syvende setning», og ikke «Saksfremstilling 

og begrunnelse for nytt ordinært deponi –Bergmesteren Raudsand punkt 3.6», som vi ikke kan se å 
ha mottatt. 
 
Med vennlig hilsen 

 
 

Bergmesteren Raudsand AS 
Harald Storvik, daglig leder 
Mobil: 982 44 677 

c/o Veidekke Industri AS  

Skabos Vei 4, 0278 Oslo 

Postadresse: 

Veidekke Industri AS Postboks 508, Skøyen 0214 OSLO 
 

Kopi:   Nesset kommune - postmottak@nesset.kommune.no 
  Nærings- og fiskeridepartementet – postmottak@nfd.dep.no 
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Fra: John Strand (john.strand@veidekke.no)
Sendt: 22.05.2019 10.37.07
Til: Postmottak Miljødirektoratet
Kopi: Postmottak Nesset kommune; postmottak@nfd.dep.no; harald.storvik

Emne: Miljødirektoratets sak 2019/802 Bergmesteren Raudsand merknader
Vedlegg: BMR merknader til utkast tillatelse mai 2019.pdf
Vi viser til Miljødirektoratets brev av 10. mai vedr. utkast til tillatelse etter forurensingsloven for Deponi 2 og
Møllestøvdeponiet inkl. vilkår. Vedlagt følger Bergmesteren Raudsand AS sine merknader.
 
Med vennlig hilsen
 
John Strand
Styreleder, Bergmesteren Raudsand AS
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