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RAUDSAND - KLAGE PÅ VEDTAK

1. Innledning

1.1 Gjenstand for klage

Saken gjelder klage på vedtak truffet av Molde kommunestyre den 18. juni 2020 i sak 68/20.
Vedtaket som ble truffet med 32 mot 27 stemmer, har følgende ordlyd:

1. Det er bred enighet om å rydde opp i deponi for møllestøvsekker. Det gis tidsbegrenset 
dispensasjon for opprydning og arrondering av Møllestøvsekkene i samsvar med 
Miljødirektoratets krav og rekkefølgebestemmelse 1. v/behandling av 
reguleringsplanen i Nesset kommunestyre. (1. Ferdigstille og avslutte eksisterende 
deponier der det er lagret industriavfall.)

2. Dispensasjonen gjelder kun transportbehovet til formålet slik både fylkesmannen og M 
& R fylkeskommune understreker.

Fylkeskommunen: sitat «Dispensasjonssøknaden heng saman med eit pålegg og ein 
frist frå Miljødirektoratet om tildekking av eit område forureina med såkalla 
møllestøv.»

3. Tidsavgrenset dispensasjon er maks ut 2021, eller så snart møllestøvsekkene er 
forskriftsmessig tildekket i henhold til Miljødirektoratets pålegg med tidsfrist 
31.10.2020.

4. Molde kommune innvilger ikke tillatelse til massedeponi i denne dispensasjonssaken 
da formålet er gjennomføring av pålegg om opprydning som går flere år tilbake i tid. 
Det er derfor ikke grunnlag for videre rammetillatelse i saken.

5. Molde kommune gir ikke ytterligere dispensasjon for rekkefølgekravene i 
reguleringsplanens § 9. Før arbeider langs Fv 666 kan igangsettes skal tekniske 
planer godkjennes av Statens vegvesen og M & R fylkeskommune som vegeier.»
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Det fremstår som uklart hvilket innhold vedtaket har, utover at kommunestyrets flertall har 
ment å si nei både til søknaden fra Bergmesteren Raudsand AS («BMR») om byggetillatelse 
og til søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 9.7 om rekkefølgekrav.

På vegne av tiltakshaver BMR påklages vedtaket med dette til Fylkesmannen. Ettersom det er 
uklart hvordan de ulike vedtakspunktene skal forstås, gjelder klagen hele vedtaket, ikke bare 
enkelte av punktene

Klagen er fremsatt innen klagefristen på 3 uker.

1.2 Nærmere om klagevedtaket

Vedtaket er uten selvstendig begrunnelse og det er derfor krevende å forstå hva 
kommunestyrets flertall har ment å gi uttrykk for.

For å få tak i vedtakets innhold, må vedtaket derfor analyseres. En slik analyse må skje med 
bakgrunn i søknadene fra BMR. BMR har søkt om tillatelse til tiltak i ett trinn 
(byggetillatelse), jfr pbl. § 20-3 jfr. § 20-1, samt søkt om midlertidig dispensasjon fra 
rekkefølgekrav, jfr. pbl. § 19-2.

Søknadene er forankret i reguleringsplanen, vedtatt av Kommunal- og 
modemiseringsdepartementet den 6. mars 2020 og i utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet 
den 29. august 2019, revidert den 27. april 2020. En analyse etter disse linjer vil vise at 
kommunestyrets flertall har ansett seg kompetent til å sette til side reguleringsplanen og 
Miljødirektoratets utslippstillatelse. Kommunestyret kan ikke overprøve verken innholdet i 
reguleringsplanen eller innholdet i utslippstillatelsen.

Slik denne saken ligger an, er kommunestyrets adgang til å avslå søknaden om byggetillatelse 
og søknaden om dispensasjon fra rekkefølgekravet, meget begrenset. Det bes derfor om at 
fylkesmannen treffer et klagevedtak som gir BMR dispensasjon fra rekkefølgekravet. Med et 
dispensasjonsvedtak vil det ikke være adgang til å avslå søknaden om byggetillatelse. Det 
omsøkte tiltaket vil da være i samsvar med pbl § 21-4 og BMR vil ha et rettskrav på at 
søknaden om byggetillatelse innvilges. Noen avslagsgrunn vil ikke foreligge.

For en utførlig redegjørelse for bakgrunnen for saken, vises til sakens dokumenter, relevante 
plandokumenter og tillatelser. For sammenhengens skyld redegjør vi likevel helt kort for 
sakens bakgrunn under punkt 2 nedenfor, før vi i punkt 3 går nærmere inn på kommunens 
vedtak og klagegrunnene.

2. Kort om sakens bakgrunn

BMR har over en periode på flere år arbeidet for å etablere deponier, heri for ordinært avfall, 
ved Raudsand i Molde kommune. Det har vært drevet gruvevirksomhet av ulik art på stedet i 
om lag 100 år, og en del av det planlagte prosjektet har omhandlet plan for håndtering av 
industriavfall (møllestøvsekker) fra tidligere virksomhet på området.

Reguleringsplan som bl.a. tillater deponi for ordinært avfall, ble etter en omfattende prosess 
endelig vedtatt av Kommunal- og modemiseringsdepartementet 6. mars 2020. Departementet
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la blant annet vekt på at arealbruken ikke kom i konflikt med nasjonale eller vesentlige 
regionale interesser knyttet til naturmangfold, landskap, friluftsliv, kulturminner, fiskeri og 
akvakultur. Departementet la videre vekt på muligheten for et betydelig antall arbeidsplasser, 
og et lokalt ønske om å få ryddet opp etter tidligere gruvevirksomhet. Departementet skriver 
blant annet følgende i sin konklusjon (vedtaket s. 6):

«Departementet vurderer at eit anlegg for handsaming av farleg avfall og lettare 
forureina overskotsmassar har stor samfunnsnytte, og at dei negative verknadene av 
reguleringsplanen for innbyggjarar og næringsliv i nabokommunane er avgrensa. 
Eventuell forureining frå det planlagde anlegget kan likevel ha negative verknader for 
miljøinteresser og for sjømatnæringa. Dette må greiast ut ved handsaming av 
søknader om løyve etter forureiningslova.»

BMR har i og med Miljødirektoratets tillatelse av 29. august 2019 og revidert tillatelse av 
27. april 2020 fått klarsignal til etablering og drift av deponi for ordinært avfall (deponi 2). 
Det er samtidig fastsatt at topptetting av møllestøvdeponiet skal være etablert innen 31. 
oktober 2020. Møllestøvdeponiet inngår som del av deponi 2.

For å rekke å gjennomføre tildekkingen av møllestøvsekkene innen den frist som opprinnelig 
var satt, hadde BMR behov for å starte arbeidet så raskt som mulig. Det var derfor nødvendig 
å søke dispensasjon fra rekkefølgekrav § 9.7 i reguleringsplanen:

«9.7 Eksisterende avkjørsler langs jv666 skal stenges jfr plankartet før det blir gitt 
igangsettingstillatelse for nye tiltak innenfor Deponi 1- Deponi 6.»

Nå når BMR må gjennom en klageprosess, vil det være nødvendig å søke Miljødirektoratet 
om en forlengelse av fristen, og hvor forlengelsen vil bero på utfallet av klagebehandlingen og 
den tid denne tar.

3. Kommunens vedtak - klagegrunner 

3.1 Overordnet om vedtaket

BMR forutsetter at Molde kommunestyre har ment å realitetsbehandle de to søknadene om 
henholdsvis byggetillatelse og dispensasjon fra rekkefølgekravet. Av ordlyden i vedtaket er 
det imidlertid uklart hva kommunen har hatt som innfallsvinkel.

Kommunestyrets oppgave var å behandle BMRs søknad om byggetillatelse for etablering av 
deponi 2, og samtidig ta stilling til søknaden om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen om 
avkjørsler. Av vedtakets fem punkter er det få spor av en realitetsbehandling av søknaden om 
byggetillatelse, utover en henvisning i vedtakets punkt 4 om at det ikke gis tillatelse til 
massedeponi i denne «dispensasjonssaken». Kommunedirektørens innstilling behandler begge 
elementer innledningsvis i sitt forslag til vedtak. Dette er ikke fulgt opp i vedtaket.

3.2 Kommunen plikter i utgangspunktet å gi byggetillatelse

Etter plan- og bygningsloven §21-4 skal kommunen gi tillatelse til et tiltak dersom søknaden 
er fullstendig, og tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og
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bygningsloven. Det omsøkte tiltaket er i samsvar med reguleringsplanen slik denne er vedtatt 
av Kommunal- og modemiseringsdepartementet, og utslippstillatelsen gitt av 
Miljødirektoratet.

Det klare utgangspunktet er derfor at BMR har krav på byggetillatelse, forutsatt innvilget 
dispensasjon fra rekkefølgekravet.

3.3 Vilkårene for dispensasjon er oppfylt

Også spørsmålet om dispensasjon er behandlet på en meget overfladisk måte i kommunens 
vedtak.

Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd at dispensasjon ikke kan gis «dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelen ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene [...]».

Det framgår ikke av kommunens vedtak hva dispensasjonen som nå er gitt omfatter, utover å 
angi i vedtakets punkt 2 at «Dispensasjonen gjelder kun transportbehovet til formålet slik 
både fylkesmannen og M & R fylkeskommune understreker». Lest i sammenheng med punkt 1 
er det imidlertid nærliggende å oppfatte vedtaket slik at det avgrenses mot etableringen av 
nytt deponi. Om dette er en riktig forståelse av vedtaket, er ikke mulig å lese ut av vedtaket 
ettersom det er uten begrunnelse. Kommunen foretar ingen nærmere vurdering av de rettslige 
vilkårene i pbl § 19-2.

Ved vurderingen av om dispensasjon skal gis, må det først vurderes om de rettslige vilkårene 
for å dispensere er oppfylt. Er de rettslige vilkårene oppfylt - slik som her - må kommunen 
vurdere om dispensasjon skal gis. Også ved den siste vurderingen er kommunen bundet av 
alminnelige krav til forsvarlighet og saklighet. Det påpekes av Innjord m.fl. s 555 at det er 
«vanskelig å se at det er noe særlig rom for en ytterligere interesseavveining etter at det 
eventuelt er fastslått at lovens vilkår er oppfylt». Det betyr at når vilkårene for å dispensere er 
tilstede, skal det mye til for at dispensasjonssøknaden likevel ikke innvilges.

BMR gjør gjeldende at de rettslige vilkårene for dispensasjon fra rekkefølgekravet er oppfylt i 
denne saken.

Rekkefølgekravet i reguleringsbestemmelsenes § 9.7 er gitt for å forbedre trafikksikkerheten. 
Dette hensynet ivaretas av veimyndighetene, og det framgår av kommunedirektørens 
innstilling at Fylkeskommunen som ansvarlig myndighet, ikke har innvendinger til at 
dispensasjon gis, såfremt innspill til justeringer og tillegg hensyntas.

I kommunedirektørens innstilling er følgende konklusjon fra Fylkeskommunen gjengitt (side 
9):

«Gitt vilkår som kjem fram under merknader til samferdsel, har vi ikkje innvendingar 
til at det vert gitt dispensasjon som omsølct.»
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Ut fra departementets vurdering av planvedtaket, er det det heller ikke tvilsomt at fordelen 

knyttet til opprydning fra tidligere gruvevirksomhet, opprettelse av nytt deponi for farlig 
avfall og etablering av nye arbeidsplasser, alle er fordeler som klart er større enn ulempene 
knyttet til en midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekravet. Dersom søknaden er avslått av 
trafikksikkerhetsgrunner, skulle det vært gitt en nærmere begrunnelse for hvorfor 
kommunestyrets flertall vurderer disse hensynene annerledes enn samferdselsmyndighetene.

Ved å lese BMRs søknad i sammenheng med innspillene fra sektormyndighetene, fremstår 
kommunens vedtak som vilkårlig og uten forankring i den faktiske eller rettslige situasjonen. 
Vedtaket fremstår som innbyrdes motstridende og uten indre sammenheng. Fravær av 
begrunnelse etterlater det inntrykk at kommunestyrets flertall vil ha omkamp både om 
reguleringsplanen og om Miljødirektoratets utslippstillatelse.

4. Utfallet av klagebehandlingen - Fylkesmannen gir BMR de nødvendige 
tillatelsene

Kommunestyrets vedtak er ikke forankret verken i plan- og bygningsloven eller i 
forvaltningsloven. Vedtaket gir inntrykk av at kommunestyrets flertatt har tatt omkamp om 
reguleringsplanen som er endelig vedtatt av departementet, og at flertallet også er uenige i 
innholdet i utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet. I begge tilfeller har kommunen gått utover 
sin kompetanse.

Om Fylkesmannen i stedet for å treffe et nytt realitetsvedtak, vurderer å nøye seg med å 
oppheve underinstansen vedtak og sende saken tilbake for nye behandling, så er dette et 
spørsmål som på et generelt grunnlag er omhandlet i litteraturen hos Eckhoff/Smith 
Forvaltningsrett (11. utg) s 306:

«Hvis klageinstansen finner at noe bør forandres, kan den enten treffe nytt vedtak eller 
oppheve underinstansens vedtak og sende saken tilbake for ny behandling de (§ 34 
siste ledd). Sistnevnte mulighet kan være aktuell hvis det er behov for undersøkelser 
som underinstansen er nærmest til å foreta. Men hvis klageinstansen har tilstrekkelig 
grunnlag, for selv å treffe nytt vedtak, bør den gjøre det, slik at saken kan bli endelig 
avgjort så raskt som mulis.» (Vår understreking).

Saken er grundig utredet. Kommunestyrets flertall har begått flere alvorlige rettslige feil. 
Behovet for en rask avgjørelse er tilstede.

Vilkårene for å innvilge BMRs dispensasjonssøknad er oppfylt. Veimyndighetene har, utover 
sine merknader, ikke innvendinger til at det dispenseres fra rekkefølgekravet, og fordelen ved 
å kunne sette raskt i gang med både tildekking av møllestøvsekker og etableringen av deponi 
2 oppveier klart ulempene knyttet til midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekravet. 
Konsekvensen av at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, er at BMR har krav på 
byggetillatelse, jf. plan- og bygningsloven § 21-4.

Ettersom det er viktig at BMR av samfunnsmessige hensyn kommer raskt i gang med å 
realisere utslippstillatelsen, bes det om at Fylkesmannen treffer et nytt vedtak i samsvar med 
BMRs søknad om byggetillatelse og søknad om dispensasjon, eventuelt at det fastsettes 
dispensasjonsvilkår som foreslått i kommunedirektørens innstilling.
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Det bes etter dette om at klagen tas til følge.

Med vennlig hilsen 
Advokatfirmaet Mageli ANS

Steinar Mageli 
advokat
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