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SØKNAD OM FORLENGET FRIST FOR TILDEKKING AV 
MØLLESTØVET I DEPONI 2 
 
Vi viser til tillatelse til deponi 2 av 29 august 2019 hvor tillatelsen bla. inneholder krav 
om tildekking av Møllestøvdeponiet innen 31. oktober 2020, jf. punkt 9.1.3 i 
tillatelsen.  
 
Arbeidene med tildekking av møllestøvsekkene i deponi 2 betinger byggetillatelse og 
dispensasjon fra Molde kommune etter reglene i Plan- og bygningsloven. 
Bergmesteren Raudsand AS sendte 10.12.2019 søknad om byggetillatelse i ett 
trinn/søknad om dispensasjon til Molde kommune.  Molde kommunestyre fattet 18 
juni 2020 vedtak hvor søknaden ble avslått. Gitt gjeldende reguleringsplan og at 
byggesøknaden tilfredsstiller plan- og bygningslovens krav har Bergmesteren 
Raudsand AS rettskrav på byggetillatelse og Bergmesteren Raudsand mener derfor 
kommunestyrets vedtak er ulovlig. Kommunestyrets vedtak ble av den grunn 
påklaget av Bergmesteren Raudsand 3. juli 2020.  
 
Molde kommune orienterer i brev av 21.8.2020 at klagen skal behandles av 
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø, Molde formannskap og tilslutt Molde 
kommunestyre. Molde kommunestyre har neste møte 17. september 2020 og klagen 
vil dermed bli behandlet av kommunestyret som førsteinstans først denne datoen. 
Opprettholder kommunestyret sitt vedtak går klagen til Fylkesmannen i Møre & 
Romsdal som klageinstans.  
 
Med grunnlag i det da gjeldende pålegget tilknyttet Møllestøvdeponiet var 
Bergmesteren Raudsand kommet godt i gang med sikring av fjellskjæring og flytting 
av møllestøvet, men vil trenge minimum 6 måneder for å sluttføre tildekking av 
møllestøvet. Noe som skal gjøres under vilkårene i den nå gjeldende tillatelsen av 
29. august 2019. 
 
Uten byggetillatelse har Bergmesteren Raudsand ikke lov å utføre videre arbeider i 
Deponi 2 og siden byggesøknaden tidligst vil få sin avgjørelse 17. september 2020, 
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vil ikke  Bergmesteren Raudsand ha realistisk mulighet til å rekke å dekke til 
møllestøvsekkene innen fristen 31. oktober 2020.  
 
Med grunnlag i det overnevnte søker Bergmesteren Raudsand AS derfor om å få 
forlenget fristen med 6 måneder regnet fra byggetillatelse/dispensasjon de facto blir 
gitt, dog slik at fristen forlenges dersom dato for byggetillatelse medfører at 
arbeidene ikke kan videreføres før over vinteren. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tore Frogner 
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