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Krav til avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet i 
Raudsand 
Vi viser til avslutnings- og etterdriftsplan datert 20. august 2019, tilleggsinformasjon datert 
10. september 2019 og andre relevante opplysninger i saken.  
 

1  Vedtak 

Miljødirektoratet gir med dette spesifikke krav for avslutning og etterdrift av 
Møllestøvdeponiet i Raudsand. Kravene ligger vedlagt.  
 
Kravene i vedtaket gjelder fra 24. september 2019. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensningsloven § 7, fjerde ledd.  
 

1.1 Frister 
 
Innen 30. april 2020 skal Bergmesteren Raudsand: 

- utrede type om mengde av utslippskomponenter i sigevann og sende dette til 
Miljødirektoratet (punkt 8.1. i tillatelsen) 

- sende inn forslag til finansiell sikkerhet (punkt 6 i tillatelsen) 
 
Innen 31. oktober 2020 skal Bergmesteren Raudsand: 

- avslutte Møllestøvdeponiet (punkt 1 i tillatelsen) 
- registrere Møllestøvdeponiet i Grunnforurensningsdatabasen (punkt 7 i tillatelsen) 

 

2  Kort om bakgrunnen for saken  

På Raudsand i Nesset kommune ligger det deponert et stort antall møllestøvsekker åpent i 
terrenget. Det er anslått at det er deponert ca. 30 000 tonn møllestøv i området. Deler av 

Bergmesteren Raudsand AS 
c/o Veidekke Entreprenør AS Postboks 506 Skøyen 
0214 OSLO 

 
 
Oslo, 24.09.2019 
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Saksbehandler: 
Ellen Margrethe Svinndal 
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Møllestøvdeponiet ligger på gnr. 40 bnr 81 der Bergmesteren Raudsand AS (BMR) er 
grunneier. Resten av sekkene ligger på gnr. 40 bnr. 50 der Veidekke ASA i dag er leietaker.  
 
Møllestøvdeponiet har ligget utildekket i en årrekke og Miljødirektoratet ga i vedtak av 20. 
juni 2019 pålegg om å dekke til deponiet. Bergmesteren har på bakgrunn av pålegget sendt 
inn forslag til avslutnings- og etterdriftsplan for deponiet. Kravene i det vedlagte 
dokumentet er utarbeidet på bakgrunn av denne.  
 

2.1 Rettslig utgangspunkt  
 
Forurensningsloven 
Når Miljødirektoratet vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og 
eventuelt på hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved 
tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. 
forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad 
den omsøkte virksomheten er akseptabel sett i lys av forurensningslovens formål og 
retningslinjer i §§ 1 og 2. 
  
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Miljødirektoratets 
myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet 
kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samlet belastning legges til grunn som 
retningslinjer når Miljødirektoratet treffer beslutninger som berører naturmangfold. 
  
Vannforskriften 
Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle 
vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021 med mindre det 
er gitt unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10. 
  
Nasjonalt prioriterte stoffer 
Miljødirektoratet har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte 
stoffer (se vedlegg 1 i tillatelsen) slik at utslipp av slike stoffer er stanset innen 2020.   
 
 

3 Miljødirektoratets vurdering 

3.1 Begrunnelse for vedtaket 
Møllestøvsekkene har ligge utildekket i en årrekke og er svært skjemmende. Ved å dekke 
dem til med tett dekke, vil de beskyttes for vær og vind og forurensningsrisikoen vil 
reduseres betraktelig. Dette fordi avfallet ikke lenger vil være i kontakt med vann. Det 
som finnes av sigevann i deponiet fra før vil samles opp. Ved å ha kontroll på oppsamling, 
kan det senere installeres renseanlegg dersom det viser seg at utslippet ikke er innenfor 
miljømessig akseptable grenser.    
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Miljødirektoratet mener at de krav som er satt for avslutning- og etterdriften av   
Møllestøvdeponiet vil medføre at forurensningen fra det tildekkede deponiet vil være 
akseptabel sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.  
 
BMR har også fått tillatelse til å etablere et nytt deponi i området. Deponiet skal ligger 
over møllestøvsekkene og ivaretar hensynet til tildekking, men med en løsning som avviker 
noe fra kravene i dette vedtaket om avslutnings- og etterdriftsplan. Dersom 
reguleringsplanen for området vedtas endelig og BMR vil ta i bruk tillatelse til å etablere 
Deponi 2, vil det ikke lenger være behov for tildekking i tråd med dette vedtaket. BMR må 
i så fall søke om å oppheve det.   
 
Nedenfor begrunnes vilkår og krav i tillatelsen som trenger en spesifikk begrunnelse. 
 

3.2 Etablering av toppdekke (punkt 3.2 i tillatelsen) 
Det er stilt krav om tett membran over møllestøvesekkene for at vann ikke skal renne 
gjennom og føre med seg partikler og annen forurensning. Det er en forutsetning for 
tillatelsen at membranen festes slik som angitt i e-post av 10. september 2020 og at 
terrenget arronderes slik at det ikke oppstår fare for utglidning. 
 
Det er åpnet for å bruke lettere forurenset masse i avrettings- og dreneringslag. Vi har 
begrenset bruken av slike masser til de bunnrenskmassene som i dag ligger mellomlagret 
på Raudsand.  Prøver viser at disse jordmassene for de fleste komponenter er innenfor 
kravet til rene masser, men at enkelte prøver viser noe forhøyede verdier av krom eller 
bly. Resultatet fra utlekkingstestene viser at jorda er inert i henhold til avfallsforskriftens 
utlekkingskriterier. Inert avfall er avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, 
kjemisk eller biologisk omdanning og som har ubetydelig utlekking. Miljødirektoratet 
vurderer at forurensningspotensialet fra disse massene er svært lavt og at de dermed vil ha 
et ubetydelig forurensningsbidrag til sigevann eller overflatevann. Det vil også være et 
økonomisk insentiv for BMR å benytte massene, siden tillatelsen for mellomlagring går ut 
ved nyttår og de da må fraktes vekt dersom de ikke blir benyttet i Møllestøvdeponiet. 
Miljødirektoratet har lagt vekt på at bruk av massene sannsynliggjør at de avsluttende 
arbeidene på deponiet raskt kan starte opp da massene er lett tilgjengelig for BMR. Dette, 
i tillegg til det lave forurensningspotensialet gjør at vi kan akseptere bruk av lettere 
forurensede masser i avrettings- og dreneringslag.  
 

3.3 Oppsamling av sigevann (punkt 3.4 i tillatelsen) 
Sigevannet skal samles opp via en drensledning i bunnen på deponiet. Det er krav om at 
dette vannet skal prøvetas.  For å få en bedre oversikt over innhold og mengder i 
sigevannet, skal BMR gjennomføre en utredning som kartlegger innhold og mengder av alle 
stoffer som kan ha en miljømessig betydning. Dette vil gi Miljødirektoratet et grunnlag for 
å vurdere miljøpåvirkningen fra deponiet og om det er nødvendig å installere renseanlegg. 
Denne vurderingen vil gjøres på bakgrunn av målet om å oppnå god tilstand i 
Tingvollfjorden som er resipient for sigevannet.  
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3.4 Oppfølging i etterdriftsperioden (punkt 4 i tillatelsen) 
Etter at toppdekket er etablert anses deponiet som avsluttet og det går inn i 
etterdriftsfasen. BMR skal da overvåke deponiets påvirkning på omgivelsene og sørge for at 
topptettingen er intakt og uten setninger. Oppfølgingen i etterdriftsfasen fortsetter så 
lenge Miljødirektoratet mener det er nødvendig.  
 

3.5 Etablering av finansiell sikkerhet (punkt 6 i tillatelsen) 
Avfallsforskriften kapittel 9 § 9-10 stiller krav om at ethvert deponi skal ha en 
tilfredsstillende finansiell garanti. Dette for å sikre at kravene i tillatelsen til etterdrift og 
avslutning av deponiet kan utføres også i tilfeller hvor deponieier går konkurs eller 
nedlegges.  
 
Den finansielle garantien skal dekke samtlige kostnader ved avslutning og for 30 års 
etterdrift av deponiet. Deponier er forskjellige og beløpet for den finansielle sikkerheten 
må derfor beregnes spesifikt for hvert enkelt deponi.  
 
 

4 Faktagrunnlag 

4.1 Kort beskrivelse av eierforhold på Raudsand 
Møllestøvsekkene stammer fra driften til Aluscan AS som opprinnelig fikk tillatelse til å 
deponere sekken. Tillatelsen har senere blitt videreført til andre selskaper. I 2007 ble 
tillatelsen overført til BMR som på dette tidspunktet var et datterselskap av Alumox 
holding AS. I 2012 overtok dagens eiere Bergmesteren Raudsand AS. SFT (nå 
Miljødirektoratet) ga i vedtak av 30. mai 2011 pålegg om avslutning av Møllestøvdeponiet. 
Pålegget ble i 2016 stilt i bero i påvente av avslutning av Deponi 1 som ligger i samme 
område.  
 
Deler av Møllestøvdeponiet ligger på gårdsnummer 40, bruksnummer 50.  Her er per dags 
dato Nærings- og moderniseringsdepartementet grunneier og Veidekke leietaker.   
 

4.2 Resipientbeskrivelse og miljøtilstand 

4.2.1 Tilstanden i vannforekomsten 
Deponiets resipient er Tingvollfjorden ved Raudsand. Den økologiske og kjemiske 
tilstanden er dårlig.  
 

4.2.2 Truede arter og naturtyper 
Det er ikke registrert noen spesielt sårbare arter i nærheten som vil kunne bli berørt av 
arbeider ved avslutning av deponiet.  
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5 Saksgang 

Miljødirektoratet behandler søknader i samsvar med forurensningsloven kapittel 2, § 7 om 
plikten til å unngå forurensning. 
 
Saken er forhåndsvarslet til bedriften i samsvar med forvaltningsloven § 16. Pålegg om å 
dekke til møllestøvesekkene ble gitt i vedtak av 20. juni 2019. 
 
 

6 Klagerett 

Bergmesteren Raudsand og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. En 
eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal 
andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram. 
  
Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til 
Miljødirektoratet. 
 
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ragnhild Orvik Ellen Margrethe Svinndal 
seksjonsleder sjefingeniør 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi til: 
Nesset kommune Kommunehuset 6460 Eidsvåg I Romsdal 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 Molde 
Nærings- og 
fiskeridepartementet 

Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 
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