
 

 
 
 
 
 
         Rådmannen

 
 

Møtereferat 
 

Dato: 30.10.2017 
 

Til stede: 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF): 
Randi Skirstad, Ingeborg Solberg og Arne Langeland 
 
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD): 
Sigrid Grønneved, Geir Bj. Sætre og Håvard Røksund 
 
Miljødirektoratet: 
Siri Haug (deltok via Skype) 
 
Nesset kommune: 
Hogne Frydenlund, Anne Grete Klokset og Rolf Jonas Hurlen 
 

Forfall:  

Referent: Anne Grete Klokset 

Gjelder: Referat fra møte 30.10.2017 - Isola-rapporten og 
bekymringsmelding til Direktoratet for mineralforvaltning Sak: 2017/1001-2 

Møtetid: 11:00 – 13:00 Møtested: Nesset Næringshage 

 
Agenda:  

 Bakgrunnen for invitasjonen (Nesset kommune) 
 Status på Raudsand (DMF) 
 Potensielt salg/prosessen (DMF) 
 Evt informasjon om oppfølging fra Miljødirektoratet  
 Henvendelser fra publikum (DMF/kommunen) 
 Eventuelt 

 
 

Bakgrunn for invitasjonen 
Ordføreren viste til Isola-rapporten og bekymringsmelding til Direktoratet for mineralforvaltning i epost av 
22. august 2017: Uavhengig av deponiplanene i området er det kommet frem flere usikkerhetsmomenter 
som går på dagens situasjon og faren for ras, gasseksplosjoner og stabiliteten i gruva. Dette som følge av 
tidligere tiders gruvedrift og påstander om manglende dokumentasjon og oppfølging av det som ligger 
deponert i gruvene og i deponiene på Bergmesteren. Hensikten med møtet var å få en redegjørelse på det 
som kommer frem i rapporten, og hvilke tiltak direktoratet kan iverksette for å gjenreise tilliten og fjerne 
eventuelle risikoer for helse- og miljøskader ved de gamle gruvene. 
 
Ordfører innledet med å gå gjennom vedlagte notat. 
 
Status på Raudsand (DMF) 
En av direktoratets viktige oppgaver er å ta vare på mineralressursene på Raudsand. Direktoratet arbeider 
med å få oversikt over status i gruvene, rettigheter og flere avtaler som går på leie og drift. På bakgrunn av 
de geologiske forholdene er det ikke forhold som tilsier at det skal dannes eksplosive gasser i gruva. 
Nedlagte gruver vil normalt ha liten oksygentilførsel. DMF har ikke kjennskap til at det er lagrede avfall i 
gruva som utgjør eksplosjonsfare utover at Miljødirektoratet har tatt stikkprøver som vi avventer resultater 
fra. 
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Potensielt salg/prosessen 
Staten ved NFD er innforstått med forurensningen på eiendommen. I forbindelse med salgsprosessen vil 
man vurdere hvordan oppryddingen på egen grunn skal håndteres.  
 
Evt informasjon om oppfølging fra Miljødirektoratet 
Er i saksbehandlingsprosess mht. deponi 2. Ingen tillatelse til drift blir gitt før reguleringsplan foreligger. 
Har tatt prøver av det som var registrert i personsjakta av gassbobler og big-bags. Har enda ikke fått svar på 
prøvene. Har ingen indikasjoner på at det er lagret radioaktivt materiale på Raudsand.  
 
Henvendelser fra publikum (DMF/kommunen) 
Direktoratet har etter Isola-rapporten mottatt flere henvendelser fra publikum. Kommunen har mottatt få 
henvendelser. 
 
Eventuelt 
Enighet om dialog og oppfølging av nevnte tiltak.  



 

 
 
 
 
 
         Ordføreren

 
 

Notat 
 

Dato: 29.10.2017 
 

 
Notat - møte 30.10.2017 med Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), Nærings- og 
fiskeridepartementet og Miljødirektoratet vedr. Isola-rapporten og bekymringsmelding til DMF. 
 
Bakgrunn  
Isola-rapporten og bekymringsmelding til Direktoratet for mineralforvaltning i epost av 22. 
august 2017: 
 
Hei! 
Viser til telefonsamtale i dag om situasjonen ved Rødsand Gruber.  
I vedlagte rapport om «Risikomenter for arbeidstakere og miljø i forhold til Bergmesteren Raudsands 
søknad om deponiprosjekt…» er det uavhengig av deponiplanene i området kommet frem flere 
usikkerhetsmomenter som går på dagens situasjon og faren for ras, gasseksplosjoner og stabiliteten i 
gruva. Dette som følge av tidligere tiders gruvedrift og Aluscan-perioden med manglende 
dokumentasjon og oppfølging av det som ligger lagret i gruvene. 
Det er Direktoratet for Mineralforvaltning som har det delegerte ansvaret for å gjennomføre 
sikringer av nedlagte gruver.  Vi ønsker derfor å invitere direktoratet til et møte i Nesset for å få en 
redegjørelse på det som kommer frem i rapporten, og hvilke tiltak direktoratet kan iverksette for å 
gjenreise tilliten og fjerne eventuelle risikoer for helse- og miljøskader ved de gamle gruvene. 
 
Med hilsen 
Rolf Jonas Hurlen 
ordfører 
 
Svar fra DMF 10.10.2017: 
 
Hei, 
Jeg har forsøkt å nå deg på telefon vedr. forslag til agenda for møtet 30. oktober. Vi forstår 
invitasjonen slik at det er forholdene som nevnes i Isolas rapport om Raudsand som 
kommunen ønsker nærmere redegjørelse for i møte. Etter en intern gjennomgang ser vi at det 
vil være vanskelig å gå nærmere inn på alle punkter på nåværende tidspunkt, bl.a. grunnet 
pågående arbeid hos DMF, og for så vidt også Miljødirektoratet. Detaljer rundt 
miljøsituasjonen og nærmere bergfaglige vurderinger ser vi derfor nødvendig å avvente. Vi 
kan imidlertid informere nærmere om status på Raudsand i dag (rettigheter, ansvarsforhold 
mv) og gi generell informasjon om det pågående arbeidet, samt henvendelser fra publikum. Vi 
er også interessert i evt. informasjon fra kommunen om bygningene på eiendommene m.m. 
Selv om vi ikke kan gi detaljert informasjon på nåværende tidspunkt, ser vi det som nyttig 
med et møte/dialog med kommunen. Avventer konkret forslag til agenda inntil vi hører fra 
dere om hvorvidt dette endrer på ønsket om møte. 
 
Med vennlig hilsen 
Ingeborg Solberg 
seniorrådgiver 
Direktoratet for mineralforvaltning  
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Agenda for møtet mandag 30. oktober – epost  12.102017: 
 
Hei, 
Det høres bra ut. Som tidligere nevnt ser vi positivt på kommunens initiativ til et møte mellom 
forvaltningsorganene. Miljødirektoratet er for øvrig usikker på om de kan stille på møtet, og lurer på 
hvordan mulighetene er for å delta via skype/videokonferanse? Uavhengig av dette blir det nok nyttig 
med et møte mellom kommunen, DMF og NFD. 
Med utgangspunkt i møteinvitasjonen har vi et forslag til agenda. Kom gjerne med innspill. 
 
10:30/11:00         Møtestart                            
                            Bakgrunnen for invitasjonen (Nesset kommune) 
                            Status på Raudsand (DMF) 
                            Potensielt salg/prosessen (DMF) 
                            Evt. informasjon om oppfølging fra Miljødirektoratet  
                            Henvendelser fra publikum (DMF/kommunen) 
                            Eventuelt 
13:00                   Møteslutt 
 
Med vennlig hilsen 
Ingeborg Solberg 
Seniorrådgiver 
Direktoratet for mineralforvaltning 
 

Ordførers kommentarer til Isola-rapporten: 
 
Det blir fremsatt en rekke påstander i Isola-rapporten som går på fare for ras og eksplosjoner i 
de gamle gruvene. Dette som en følge av tidligere gruvedrift, og det som blir hevdet å være 
«lovlig og ulovlig reaktivt avfall» i gruvene og på Bergmesteren. Det er også hevdet at det 
ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til de gamle gruvene i planleggingen av de nye deponiene.  
 
For kommunen er det uavhengig av planene om deponi viktig å få avklart de påståtte 
risikoene i rapporten. Dette gjennom dokumentasjon med kontroller, målinger og 
gjennomførte tiltak for å sikre gruvene og deponiene.  Staten ved Miljødirektoratet og 
Direktoratet for mineralforvaltning er de fagmyndighetene som best kan svare ut påstandene 
og risikoene ved dagens gruvesystem og deponiene på Bergmesteren. 
  
Undertegnede har søkt å finne dokumentasjon for å bidra til å avklare noen av påstandene som 
er fremsatt: 

 Sikring av gruvene og faren for ras 
Det blir hevdet at det ikke er tatt hensyn til tidligere ras i gruven og i fjorden. På 
pressekonferansen under fremleggelsen av Isola-rapporten den 15. august ble man sittende 
igjen med inntrykket av at gruvene kunne rase sammen når som helst.  
 
Følgende forklaringer av tidligere ansatte i gruvene representerer den generelle 
oppfatningen av årsakene til rasene i 1974 og i 1980: 

o Raset i 1974 
Gruvehistorien «Velstand fra dypet» side 196: - I ettertid sier mange at årsaken til 
hendelsen var menneskeskapt. For høyt uttak av malm fra magasinet hadde svekket 
konstruksjonene, slik at de ganske enkelt kollapset, omtrent som et hus der bjelkene 
blir kuttet. Det som i realiteten skjedde var at bergfestene ble skutt ned som en 
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følge av det som hevdes å være rovdrift på malmen. 
 

o Raset i 1980 
Fyllingen ble i sin tid lagt på slett svaberg. Etter et kraftig regnvær fulgte vatnet 
svaberget og var den utløsende årsak til utglidningen. 

Det ble gjennomført omfattende sikringsarbeider av gruvene etter raset i 1974 og ved 
nedleggingen av gruvene i 1982.  Dette kan dokumenteres i det følgende (sitat i 
kursiv skrift): 
 

o Vedlegg 1: Brev fra Industridepartementet til Nesset kommune av 3.01.1983 
- Elkem A/S utførte i 1982 omfattende sikringsarbeider i gruven for å hindre ras og 
setninger. Arbeidene var et resultat av en foretatt studie av konsekvensene for 
gruvas stabilitet dersom den løp full av vann. De konsulterte sakkyndige fant at de 
foreslåtte og utførte sikringsarbeider var tilfredsstillende. 
 

o Vedlegg 2: Sikringsarbeider i gruben før vannfylling. Brev fra Bergmesteren i 
Trondheimske distrikt til Elkem av 19.03.82 
 - Med de undersøkelser som er foretatt og de arbeider som er gjennomført har 
selskapet fått utført de nødvendige tiltak for å sikre at gjennfyllingsmassene holder 
seg på plass når gruben fylles med vann. Bergmesteren har ingen bemerkninger til 
det som er referert fra befaringen og den etterfølgende oppsummering. 
 

o Vedlegg 3: Rapport vedrørende forberedelser til vurdering av mulig gjenopptakelse 
av gruvedrift under jord ved Rødsand Gruber av 25.04.1986 v/bergingeniør Svein 
Parr 
Rapporten beskriver blant annet malmreservene, rassikringen som ble utført og 
sikkerhetsmessige betraktninger ved en gjenopptakelse av gruvedriften. 
 

  Vedlegg 4: Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Brev av 
18.01.2005 fra SFT til Alumox AS 
Vedlagt tillatelser dokumenterer det som er lagret i gruvene og i deponiene. Båtene som 
kom til Raudsand måtte tollklareres før de la til kai, og det ble sendt årlige rapporter til 
SFT/KLIF av det som ble lagret. Påstand: Det som er lagret på Bergmesteren er lovlig lagret 
gjennom tillatelser gitt fra SFT/KLIF. 
 

o Deponi 1:  
- Bedriften har tillatelse til å benytte deponi i Bergmesteren på Raudsand til 
saltslagg og filterstøv fra omsmelteprosessen. Deponi 1 har tidligere vært benyttet 
av Aluscan… 
 
Deponi 2: 
- Søknad 29. april 2003 om tillatelse til nytt deponi (heretter deponi 2) … 
- Bunnen består av rød gneis som er en relativt massiv og tett bergart. I følge 
søknaden vil denne bergarten oppfylle avfallsforskriftens krav til permeabilitet og 
tykkelse, og ekstra bunn- og sidetetting er vurdert som unødvendig. 
- På bakgrunn av konsekvensvurderingen/miljørisikovurderingen finner SFT at det 
kan gis unntak fra kravet i avfallsforskriftens kapittel 9 om kunstig tetningsmembran 
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i bunn og sider av deponiet. 
 - SFT har funnet å kunne gi tillatelse til deponering av saltslagg, filterstøv og 
møllestøv i nytt deponi slik det er søkt om på bestemte vilkår, herunder oppsamling 
av sigevann i lukket system ned i gruva. 
 

 Vedlegg 5: Søknad om endret utslippstillatelse. Svar på søknad datert 10.06.02 og varsel om 
stans av import av saltslagg. Brev fra Miljødirektoratet til Aluscan av 24.06.02 
Brev fra Miljødirektoratet til Aluscan. Aluscan søker om utslipp av prosessvann til 
Sunndalsfjorden. Gruva «gikk tett» i 1997 og Aluscan søker etter lengre tids drift om 
«lurerøret» og utslipp direkte i Sunndalsfjorden. Miljødirektoratet svarer med å stanse 
importen av saltslagg. 
 

o Om gruva og deponiet på Bergmesteren 
- Prosessvann, som inneholder salter, tungmetaller og faststoff/oksid pumpes til en 
underjordsgruve. Denne fungerer som renseenhet for tungmetaller og 
faststoff/oksid i prosessvannet før det ledes til Sunndalsfjorden. En egen dagstrosse 
med avrenning til underjordsgruva er godkjent som deponi for avfall fra prosessen. 
Underjordsgruva er tilført store mengder faststoff/oksid gjennom årenes løp, og kan 
i dag ikke ta imot de mengder prosessvann som virksomheten genererer. 
- Konklusjon: En av de viktigste forutsetninger for videre drift ved Aluscan er at 
gruva kan fungere som renseenhet for prosessvannet og at deponiet i Bergmesteren 
drives forsvarlig. Bedriften må derfor foreta de nødvendige undersøkelser for å 
bringe klarhet i den fremtidige utnyttelsen av underjordsgruva og deponiet. 
- Stans i import av saltslagg. 
 

 Vedlegg 6: Norges Høyesterett av 2.11.2004 
Tidligere eiere av Aluscan ble dømt for «nødrøret» som slapp ut flere tusen tonn med 
forurenset vann til Sunndalsfjorden, og for «diffuse utslipp» fra lekkasjer fra gamle 
bygninger. De ble ikke dømt for lagringen på Bergmesteren elle prosessvatnet i gruvene. 
Ilagt en bot fra Økokrim på til sammen fire millioner kroner. Selskapet gikk konkurs. 
 

o Om diffuse utslipp 
- Overskridelsen gjelder i hovedsak utslipp av ammoniakk, da utslipp av støv neppe 
representerer et problem i forhold til omgivelsene. De ulovlige utslipp er i det 
vesentlige knyttet til lekkasjer fra bygningskonstruksjonene, som senere ble 
gjenstand for utbedringer. For utslipp knyttet til lossing, utvendig transport og 
lagring i Bergmesteren/Z-strossa er det for lagmannsretten ikke bevist at det 
foreligger straffbare forhold. 
 

o Om «lurerøret» 
- Gruven gikk tett i 1997. Overløpsvann fra lamellfortykkeren kunne dermed ikke 
lenger føres inn i gruven for rensing ved den naturlige prosess som nevnt foran. Det 
ble da lagt et nødrør fra overløp lamellfortykker, slik at dette avløpsvannet ble ført 
urenset direkte i fjorden. Dette er bakgrunnen for tiltalens punkt 2. 
- Om omfanget av forurensningen uttaler lagmannsretten at «undersøkelser av 
sjøbunnen utenfor bedriften viser at utslippene ha avleiret seg i sedimentene, som 
har klart forhøyet metallinnhold, særlig kobber. 
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 Vedlegg 7: Miljøundersøkelser i Sunndalsfjorden utenfor Raudsand 2013. Rapport fra NIVA 
av 24.10.2013 – sammendrag 
Det er åpenbart at gruvevirksomheten i perioden fra 1877 og fram til nedleggelsen i 1982 
har ført til forurensning av sjøbunnen utenfor Raudsand. Fra boken Velstand fra dypet s. 
100: For å produsere ett tonn slig, ble det utvunnet omtrent 4,5 tonn fjell… Tradisjonelt ble 
det meste av dette dumpet i Sunndalsfjorden, og bare i begrenset grad utnyttet til oppfylling 
og knusing. Med et uttak av malm i perioden 1952-1981 på drøyt 8 millioner tonn (Svein 
Parr) er det i forbindelse med gruvedriften et betydelig antall tonn med gråberg 
inneholdende tungmetaller som er dumpet i sjøen utenfor gruvene.  
 
Det er også delte meninger om hvor transformatorene som ble brukt til strømforsyningen 
under gruvedriften havnet. Noen hevder transformatorene ble stående igjen i gruvene da 
de ble fylt med vann, og at transformatoroljen ble dumpet i deponi 3. 
 
Det er opp gjennom årene foretatt flere miljøundersøker av Sunndalsfjorden og sjøen 
utenfor Raudsand. NIVA gjennomførte en undersøkelse i 2013. Undersøkelsene er 
gjennomført med tanke på at resultatene skal kunne sammenlignes med tidligere 
observasjoner. 
 

o Hardbunnundersøkelser 
- Det ble påvist svært gode forhold i hele undersøkelsesområdet. 
- Det ble registrert flere arter i 2013 enn i 2003 på de fleste stasjoner. Til sammen 
tyder dette på at det har skjedd en forbedring av forholdene siden undersøkelsene i 
2003. 
 

o Bløtbunnsundersøkelser 
- Faunasammensetningen på stasjonene nærmest bedriftsområdet viste god 
økologisk tilstand (klasse 2.) Faunaen var likevel relativt individfattig og artsfattig. 
Stasjonene lenger unna bedriftsområdet hadde svært god økologisk tilstand (klasse 
1.) 
 

o Miljøgifter i sediment 
Konsentrasjonene av metaller og PCB i sedimentene i 2013 var gjennomgående 
lavere enn i 2003. 
Det var likevel på mindre sjøområder utenfor industriområdet påvist en sterk 
forurensning av metallene kobber, bly og zink. Et mindre område utenfor 
utslippsrøret fremstod som markert til sterkt forurenset med PCB.   
 

 Vesentlige spørsmål og påstander som ønskes avklart  
Både i Isola-rapporten og i Nesset kommunestyre er det fremkommet en rekke påstander 
som ønskes avklart. Våre nabokommuner har også vist et stort engasjement rundt disse 
problemstillingene.  
 

o Vedlegg 8: Rapport om risikomomenter for arbeidstakere miljøgift ift. Bergmesteren 
Raudsands søknad om deponiprosjekt, Nesset kommune, Møre og Romsdal av 
7.08.2017. Kapittel 3.6.2 Tvilsomme lisenser og mange på kontroll fra 
Miljødirektoratet (Isola-rapporten) 
I Isola-rapporten er det et eget kapittel om Tvilsomme lisenser og mangel på 
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kontroller fra Miljødirektoratet. Disse påstandene er det viktig å få avklart gjennom 
målinger og kontroller. Spesielt gjelder det følgende: 
  
- Lagring av radioaktivt avfall (rundt 1989-2002) 
I 2013 ble det funnet noen gjenglemte kasser med måleinstrumenter inneholdende 
radioaktivt materiale fra gruvedriften. Måleinstrumentene ble brukt som en 
røntgen til veiing av sand, pukk og oljegrus. Statens strålevern hentet kassene. 
 
- Eksplosjon i 1994. Dannelse av gass fra samme sjakt i 2016/2017. 
Hvilken gass er det her snakk om og hvor kommer den fra? Det ryktes at dette er CO 
og at den blant annet kan komme fra alt treverket som råtner i gruvene. Noen 
hevder også at dette er en gass som naturlig oppstår i gruver. 
 

o Både kommunestyre og formannskap har hatt som referatsak avslutningen av 
deponi 1 og gitt uttale til driften av deponi 2 i Bergmesteren.  
 
I den politiske debatten har det fremkommet krav om dobbel bunntetting i driften 
av deponi 2, og mer miljøvennlige løsninger for å sikre de lagrede massene i 
Bergmesteren. Det er også en forventning om at Staten tar ansvaret for opprydding 
på egen grunn enten i egen regi eller gjennom bevilgninger som skal bidra til de 
mest miljøvennlige løsningene.  
 

o Vedlegg 9: Kommentarer til Isola-rapporten fra Ove Robin Lund mfl (tidligere ansatt 
i Rødsand Gruber, Aluscan og Aleris. 
Dokumentet ble overlevert ordfører 24. oktober. 
 

o Vedlegg 10: Momenter om Raudsandsaken, til medlemsmøte i Giftfritt Nesset 
17.10.2017 
Dokumentet ble overlevert til ordfører før kommunestyremøtet den 19. oktober.  
 

 
 
 
 
 
 
 
























































































