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Saksframlegg 

 

Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av 
klage 

 

Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

 
Molde kommunestyre tar ikke klagen til følge og fastholder sitt vedtak i sak 68/20. Saken oversendes til 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal for videre behandling.  
 
Begrunnelsen fremgår av kommunedirektørens vurdering.  
 

 

Saksopplysninger 

Behandling av klage på Molde kommunestyre sitt vedtak den 18.06.20 i sak 68/20.  
 
Det er fremsatt lovlighetskontroll på Molde kommunestyre sitt vedtak, dette er en separat sak fra 
klagebehandlingen, men utfallet av lovlighetskontrollen kan få konsekvenser for opprinnelig vedtak i 
Molde kommunestyre den 18.06.20.  
 
Det er opprinnelig søkt om etablering av deponi 2 som inkluderer tildekning av møllestøvsekker ved 
Raudsand, samt midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekrav om stenging av adkomst til fylkesveg. Det er 
ikke søkt om andre arbeider på eiendommen utover dette tiltaket.  
 
Deponi 2 skal i henhold til tillatelsen fra Miljødirektoratet være for ordinært avfall. I vedtaket fra 
Miljødirektoratet etter forurensningsloven står det at det tillates å ta imot 75 000 tonn ordinært avfall i 



90/20 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage - 20/14399-3 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage : Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage

 

 
2 

året. Totalt kan det deponeres 1,16 millioner m3 avfall frem til 2043. I vedtaket fra miljødirektoratet står 
det at det tillates fylling av avfall med en maksimal mektighet på 25 meter i høyeste punkt på deponiet 
og maksimal kotehøyde ved avsluttet deponi skal være 280 m.o.h. Det kan heller ikke tas imot 
avfallsmasser i Deponi 2 før Møllestøvdeponiet er ferdig tildekket og Miljødirektoratet har gjennomført 
avslutningstilsyn. Det er også listet opp hvilke avfallstyper som tillates deponert: 
 

 
I vedtaket står det også at bedriften må arbeide for å redusere mengdene som deponeres mest mulig og 
at avfall som lett kan materialgjenvinnes ikke skal deponeres.  
 
 
Klage 
 
Advokatfirmaet Mageli ANS har på vegne av tiltakshaver Bergmesteren Raudsand påklaget Molde 
kommunestyre sitt vedtak den 18.06.20 i sak 68/20, der kommunen har gitt dispensasjon fra 
rekkefølgekrav for opprydding og arrondering av Møllestøvsekker, og gitt avslag på søknad om 
dispensasjon for fylling av deponi 2 over tildekkede Møllestøvsekker.  Molde kommunestyre sitt vedtak 
ligger vedlagt i sin helhet.  
 
Klager har i brev datert 03.07.20 kommet med følgende klage: 
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Gruppelederne i Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Kristelig folkeparti og 
varaordføreren har i epost datert 08.07.20 sendt en epost til kommunestyret som en kommentar til 
tidligere utsendte mail om lovlighetskontroll som en kommentar til vedtaket i Molde kommunestyre den 
18.06.20. Lovlighetskontrollen av kommunestyrets vedtak er en separat sak fra klagesaken, men med 
bakgrunn i et ønske om å belyse en sak best mulig legges denne eposten også ved behandlingen av 
klagesaken. Eposten inneholder følgende kommentarer: 
 

 
 
I tillegg er det vedlagt et notat fra Nesset kommunestyre den 23.05.19: 
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Innsendt notat har et noe annet oppsett enn innstillingen fra Rådmannen i Nesset til sak 44/19 i Nesset 
kommunestyre den 23.05.19. Nedenfor er det et utklipp fra Rådmannens innstilling i den saken. 
 

 
 

Kommunedirektørens vurdering  
 
Klagen mottatt 03.07.2020 er fremsatt til rett tid og av klageberettiget part i saken, jf. forvaltningsloven 
§§ 28, 29 og 30.  
 
Klagen inneholder flere hovedmomenter som Kommunedirektøren vurderer under, blant annet at: 

- vedtaket er uklart og er ikke forankret med hjemmel 
- vedtaket er uten begrunnelse 
- kommunestyret har overprøvd Miljødirektoratet 
- Vilkårene for dispensasjon er oppfylt 
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- Kommunen har en plikt til å gi byggetillatelse 
 
Klarhet og hjemmel i vedtaket 
 
Kommunedirektøren har fulgt opp Molde kommunestyre sitt vedtak den 18.06.20 der kommunestyret 
ga en midlertidig dispensasjon for opprydding og arrondering av møllestøvsekkene i samsvar med 
Miljødirektortatet sine krav og rekkefølgebestemmelser. Den eneste dispensasjonsbestemmelsen i plan- 
og bygningsloven er kapittel 19,  § 19-2, og kommunedirektøren har derfor lagt til grunn at det er denne 
hjemmelen Molde kommunestyre har benyttet seg av når de har innvilget en midlertidig dispensasjon 
for deler av det tiltakshaver har søkt om.  
 
Kommunedirektøren har videre fulgt opp Molde kommunestyre i sitt vedtak den 18.06.20 der 
kommunestyret ikke har gitt ytterligere dispensasjon for tiltak utover en midlertidig dispensasjon for 
opprydding og arrondering, og at man derfor ikke har fått tillatelse til deponering av masser utover det 
som er nødvenig for å sikre og tildekke møllestøvsekkene, jf. Plan- og bygningslovens § 1-6.  
 
Kommunedirektøren har med bakgrunn i Molde kommunestyre sitt vedtak gitt tillatelse til tidekking, 
sikring og opprydding av møllestøvsekker den 24.06.20. Det ble ikke gitt tillatelse til deponering av 
masser utover det som er nødvendig for tildekking og sikring av møllestøvsekkene. Kommunedirektøren 
sitt vedtak ligger vedlagt.  
 
Forholdet til Miljødirektoratet 
 
Miljødirektoratet er myndighet etter forurensningsloven og det er de som stiller vilkår for utslipp fra 
deponiet, krav til tildekking, samt andre forhold som faller inn under forurensningsloven. Molde 
kommunestyre er myndighet etter plan- og bygningsloven.  
Enkelte byggesaker berører interesser som behandles etter annen lovgiving enn plan- og bygningsloven, 
i denne saken gjelder dette forurensningsloven. Et tiltak må få tillatelse fra alle relevante lovverk før 
tiltaket kan igangsettes.  
 
Både plan- og bygningslovgivningen og sektorlovgivningen har til formål å ivareta samfunnsinteresser 
knyttet til arealdisponering, utbygging og bebyggelse.  
Har sektororganet, i dette tilfellet Miljødirektoratet, gitt tillatelse etter sin lovgivning, vil 
bygningsmyndighetenes kompetanse avhenge av om det omsøkte tiltaket er i samsvar med plan- og 
bygningslovgivningen. Hvis tiltaket viser seg å betinge dispensasjon fra plan- og bygningslovgivingen og 
bygningsmyndigheten finner at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er tilstede kan søknaden om 
dispensasjon og tillatelse avslås.  
 
Bygningsmyndigheten har ikke plikt til å godkjenne et tiltak som er godkjent av en sektormyndighet 
dersom bygningsmyndigheten vurderer at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon fordi vilkårene for 
dispensasjon ikke er oppfyllt. I forbindelse med behandling av søknad om dispensasjon og tillatelse skal 
bygningsmyndigheten vurdere saken etter plan- og bygningsloven og skal ikke vurdere saken etter de 
forhold som omfattes av forurensningsloven. Dette er en separat vurdering og en eventuell annen 
vurdering etter plan- og bygningsloven enn forurensningsloven vil ikke være en overprøving av 
forurensningsloven, kun en vurdering av tiltaket opp mot plan- og bygningsloven.  
 
Dersom en sektormyndighet skulle avslå en søknad etter sitt regelverk kan ikke bygningsmyndigheten 
avslå en søknad etter plan- og bygningsloven kun ved å vise til sektororganets avslag. 
Bygningsmyndigheten må derfor i et slikt tilfelle gi betinget tillatelse med utrykkelig forbehold om at 
arbeidene ikke må påbegynnes før forholdet til sektormyndighetene er brakt i orden dersom  tiltaket 
oppfyller vilkårene for å få en tillatelse etter plan- og bygningsloven.  
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Et tiltak som er avhengig av tillatelse fra flere myndigheter etter flere ulike lover, må altså ha tillatelse 
fra alle sektormyndighetene før tiltaket kan igangsettes. De ulike myndighetene skal ta en selvstendig 
vurdering av om tiltaket oppfyller vilkårene for tillatelse etter deres respektive lovverk. I denne saken 
har Miljødirektoratet gitt tillatelse etter forurensningsloven, mens Molde kommunestyre har vurdert at 
vilkårene for dispensasjon ikke er tilstede og har derfor delvis avslått innsendt søknad etter plan- og 
bygningsloven da tiltaket ikke er i samsvar med plan- og bygningsloven dersom det ikke foreligger 
dispensasjon.  
 
Byggesøknader og eventuelle krav på å få tillatelse 
 
Bygningsmyndigheten sin oppgave under byggesaksbehandlingen er å ta standpunkt til om søknaden er 
i samsvar med plan- og bygningslovgivningen. Er det tilfellet, følger det av plan- og bygningslovens § 21-
4 første ledd første punktum at tillatelse skal gis. Bygningsmyndigheten skal også ta standpunkt til en 
søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Dersom nødvendige dispensasjoner gis, er tiltaket i 
samsvar med plan- og bygningslovgivningen slik at tillatelse skal gis. I denne saken søkes det om 
midlertidig dispensasjon og tillatelse kan følgelig kun gis dersom bygningsmyndigheten først har vurdert 
og kommet frem til at dispensasjon kan gis. 
 
Dersom rekkefølgekravet i reguleringsplanen er ferdigstilt og man ikke lenger søker om dispensasjon 
følger det av plan- og bygningslovens § 21-4 første ledd første punktum at tillatelse skal gis, med mindre 
kommunestyret legger ned midlertidig bygge- og deleforbud etter plan- og bygningslovens § 13-1 i 
påvente av en ny planprosess.  
 
Hensynet med et eventuelt midlertidig bygge- og deleforbud er å gi reguleringsmyndighetene tid og 
anledning til å vurdere den fremtidige arealdisponeringen i området uten å måtte innvilge søknader som 
vil kunne vanskeliggjøre det fremtidige reguleringsarbeidet. Det vanlige er at det vil være en søknad om 
byggetillatelse som utløser er slikt forbud, men det kan nedlegges uavhengig av om det foreligger en slik 
søknad og det vil være kommunestyret som har myndighet til å eventuelt nedlegge et slikt bygge- og 
deleforbud. I denne saken foreligger det ikke midlertidig bygge- og deleforbud og tiltakshaver har derfor 
en rett til å få gjennomført sitt tiltak dersom tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven, det vil si 
at det enten er gitt en dispensasjon eller at det ikke er behov for dispensasjon fordi rekkefølgekravet i 
planen er oppfylt.  
 
Vilkår for å gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven 
 
En dispensasjon innebærer at et tiltak, til tross for at det er i strid med plan- og bygningslovgivningen, 
likevel er lovlig så langt dispensasjonen rekker. En dispensasjon kan enten gis midlertdig eller 
permanent. Er det gitt en midlertidig dispensasjon må tiltaket opphøre ved dispensasjonstidens utløp. 
Det er i plan- og bygningslovens § 19-2 første ledd fastlagt at det kan gis varig eller midlertidig 
dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det er bare de 
materielle bestemmelsene som kan fravikes, ikke fra saksbehandlingsregler. I dette tilfellet søkes det om 
dispensasjon fra en rekkefølgebestemmelse i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.  
 
Vilkårene for å gi dispensasjon fremkommer i plan- og bygningslovens § 19-2. Lovteknisk er 
bestemmelsen bygd opp slik at det i første ledd sies generelt at kommunen kan gi dispensasjon fra plan- 
og bygningslovgivningen. De alminnelige vilkår for å gi dispensasjon som gjelder både for bygningssaker 
og plansaker fremkommer i annet ledd. Vilkårene i annet ledd suppleres med tredje og fjerde ledd, hvor 
tredje ledd utdyper de kravene som særlig gjør seg gjeldende i byggesakene, og fjerde ledd utdyper 
kravene til å dispensere i plansaker.  
 
I forarbeidene til plan- og bygningsloven (Ot.prp. nr. 32 (2007-08 side 242) står det også at avvik fra 
reguleringsplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en 
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omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. 
Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende 
plan. Gjelder det en nylig vedtatt plan, forutsetter forarbeidene at dispensasjon ikke gis. Men i enkelte 
tilfeller kan det fremkomme forhold som ikke er vurdert eller hensyntatt i forbindelse med planarbeidet 
og dispensasjon kan da være en løsning i disse sakene.  
 
 

 
 
I følge annet ledd første punktum kan ikke dispensasjon gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Ingen har krav på å få en dispensasjon 
da bestemmelsen er utformet slik at kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon. I denne 
saken har Molde kommunestyret vedtatt å kun gi dispensasjon for tildekking av Møllestøvsekker.  
 
Vedtakets begrunnelse 
 
Et vedtak om dispensasjon eller avslag på søknad om dispensasjon må begrunnes. I denne saken er 
avslag og dispensasjon begrunnet i kommunestyret sitt vedtak hvor det blant annet vises til uttaler fra 
sektormyndighetene, det vises til tillatelsen fra Miljødirektoratet, samt krav til opprydding på 
eiendommen. I ettersendt epost fra gruppelederne i Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de 
Grønne, Kristelig folkeparti og varaordføreren vises det også til hele saksframlegget fra 
Kommunedirektøren og behandlingen i foregående utvalg, dette ligger vedlagt i sin helhet.  
 
I denne saken er det kommet inn uttaler fra flere sektormyndigheter. Statens Vegvesen har i sin uttale 
uttalt at i utgangspunktet bør man være forsiktige med å dispensere fra krav som er besluttet gjennom 
en bred planprosess, og at rekkefølgekravet i bestemmelse § 9.7 er knyttet til trafikksikkerheten på 
strekningen for å sikre at tiltak kan gjennomføres samtidig som området tas i bruk. De har også kommet 
med noen bemerkninger knyttet til utforming av midlertidig avkjøringsløsning, men uttaler at saken er 
tidligere diskutert med Statens Vegvesen og at de ber om at kommunen stiller vilkår som sikrer at 
dispensasjonen kun gjelder gjennomføring av omsøkt tiltak.  
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har i sin uttale opplyst om at det er en utfordrende trafikksituasjon i 
området som er tenkt løst gjennom rekkefølgekravet i planen. De viser også til et møte med Statens 
Vegvesen der man har blitt enige om en akseptabel midlertidig løsning som de vurderer vil bedre 
trafikksituasjonen i området. Dersom det gis vilkår slik de har nevnt har de ikke innvendinger til 
dispensasjon.  
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Fylkesmannen har i henhold til sine ansvarsområder ingen merknader til omsøkt dispensasjon for å 
omgå rekkefølgekravet i reguleringsplanen.  
 
Det foreligger altså en begrunnelse for vedtak fra Molde kommunestyre, men spørsmålet er om det er 
en tilfredsstillende begrunnelse for å kunne avslå eller gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven. 
Dette spørsmålet er et vesentlig moment i framsatt krav om lovlighetskontroll av vedtaket og 
Kommunedirektøren tar følgelig ikke stilling til dette spørsmålet i klagesaken utover å konstatere at det 
foreligger en begrunnelse for vedtak.  
 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren vurderer at det ikke er kommet inn saksopplysninger som endrer 
kommunedirektøren sin opprinnelige vurdering og innstilling i saken. Kommunedirektøren erkjenner at 
kommunestyret er av en annen oppfatning i denne saken og vil av den grunn innstille på at klagen ikke 
tas følge da det i klagen ikke er frekommet nye momenter i saken.  

 

Økonomiske konsekvenser 

I utgangspunktet medfører saken ikke spesielle økonomiske konsekvenser. Som vanlig for 
forvaltningsvedtak kan klageinstansen etter forvaltningslovens § 36, pålegge kommunen 
erstatningsansvar for parters saksomkostninger dersom vedtak endres til partens gunst. Tilsvarende er 
utgangspunktet for saker for domstolene at tapende part pålegges å erstatte saksomkostninger. Slik 
saken nå forstås, synes det lite aktuelt at kommunen kan bli pålagt slike.  
 

Betydning for folkehelse og arbeidsmiljø 

Kommunedirektøren vurderer at saken ikke fører med seg andre konsekvenser enn det som normalt 
følger av et slikt byggeprosjekt. 
 

Klimakonsekvenser 

Kommunedirektøren vurderer at saken ikke fører med seg andre konsekvenser enn det som normalt 
følger av et slikt byggeprosjekt. Tiltaket i seg selv vil medføre klimakonsekvenser, men disse skal være 
vurdert som en del av planprosessen i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan, samt 
miljødirektoratet sin tillatelse etter forurensningsloven.  
 
 
Arne Sverre Dahl 
Kommunedirektør 
 

Eirik Heggemsnes 
Kommunalsjef for teknisk, plan, næring og miljø 

 

 

Vedlegg 

Følgebrev.pdf 
Kotekart.pdf 
Lengdesnitt.pdf 
Merknader til tiltaket.pdf 
Opplysninger om tiltakets ytre rammer.pdf 
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Supplering til søknad om tillatelse 
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Notat fra Samfunn og plan  
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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
for 

Deponi 2 og Møllestøvdeponiet i Raudsand 
 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 
§ 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under 
saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 2 til og med side 17.   
 
Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra 
virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist 
endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Bedriften bør først 
kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring. 
 
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 
trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Miljødirektoratet 
kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 
 
Bedriftsdata 

Bedrift Bergmesteren Raudsand AS 
Beliggenhet/gateadresse Raudsand 
Postadresse c/o Veidekke Industri AS, P. 508 Skøyen, 0214 Oslo 
Kommune og fylke Nesset, Møre og Romsdal 
Org. nummer (bedrift) 916420870 
Lokalisering av anlegg UTM sone 32, øst: 454382, nord: 6968585 
NACE-kode og bransje 38.220  Behandling og disponering av farlig avfall 
Kategori for virksomheten 1 5.4 Deponier 

 
Miljødirektoratets referanser 

Tillatelsesnummer Anleggsnummer 
2019.0763.T 1543.0046.01 

 
Tillatelse første gang gitt: 
 
29.08.2019 

Tillatelse sist revidert i 
medhold av fl § 18 tredje ledd: 
 

Tillatelse sist endret: 
 
27.04.2020 

 
 

Ragnhild Orvik 
seksjonsleder 

  
 

Ellen M. Svinndal 
sjefingeniør 

 

  

 
 
1 Jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 06.01.2004, nr. 931, kapittel 36 om behandling av 
tillatelser etter forurensningsloven 
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Endringslogg 
Endringsnummer Endringer av  Punkt og beskrivelse av endring 
1. 25.11.2019 Punkt 9.2.3. Lagt inn henvisning til 

dokument av 8. november 2019 som 
gjelder innfesting av membran. 

2. 27.04.2020 Punkt 1, avsnitt to. Rettet opp skrivefeil i 
frist for ferdigstillelse av topptetting av 
Møllestøvdeponiet. Riktig frist er 31. 
oktober 2020. 
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1 Tillatelsens ramme 
Tillatelsen gjelder Møllestøvdeponiet og Deponi 2 på Raudsand for ordinært avfall jf. punkt 9.  
 
Det er ikke tillatt å deponere ytterligere avfall i Møllestøvdeponiet. Det skal være etablert 
topptetting på Møllestøvdeponiet før det kan deponeres avfall i Deponi 2. Topptettingen skal senest 
være etablert 31. oktober 2020. 
 
I Deponi 2 tillates det årlig deponering av 75 000 tonn avfall. Tillatt deponerte avfallstyper er gitt i 
punkt 9.2.2. Totalt kan det deponeres 1,16 mill. m3 avfall frem til 2043.  

2 Generelle vilkår 

2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 3 til 13. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike 
utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen 
måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i 
vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår 
gjennom uttrykkelig regulering i vilkårenes pkt. 3 til 13. 
 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  
 

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett 
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere 
sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også 
utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt. 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for.  
 
For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell 
reduksjon av produksjonsnivået, medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene. 
 

2.4 Utskifting av utstyr og endring av utslippspunkt 
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille de kravene om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensning som følger av relevante BAT-konklusjoner jf. 
forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 2. 
 
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr der det er mulig å oppnå utslippsreduksjoner av 
betydning, skal bedriften gi melding til forurensningsmyndigheten om dette i god tid før det tas 
beslutning om valg av utstyr.  
  
Hvis bedriften ønsker å endre utslippspunkter som er fastlagt i tillatelsens vilkår 3.2 må den søke 
om tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i tillatelsens vilkår 3 eller 4, må bedriften 
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avklare med forurensningsmyndigheten om en ønsket endring av utslippspunkt krever tillatelse og, 
for utslipp til luft, også spredningsberegninger.    
 

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System 
og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. 
 

2.6 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.  
 
Bedriften skal så snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold som kan føre til 
vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal varsles iht. punk 12.4. 
 

2.7 Internkontroll 
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om 
dette2. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne 
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. 
Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert. Internkontrollsystemet skal i tillegg til å 
oppfylle kravene i interkontrollforskriften være i overensstemmelse med norsk standard for 
miljøledelsessystemer. 
 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt 
forurensning følger av punkt 12.1. 

3  Utslipp til vann 

3.1 Utslippsbegrensninger 
Sigevann fra deponiene skal renses slik at utslippet ikke forringer vannkvaliteten i Tingvollfjorden.  
 
En mer presis, og eventuelt også strengere, regulering vil bli foretatt med grunnlag i utredningen 
som bedriften skal utføre i henhold til pkt. 13.3.  
 

3.1.1 Utslippsreduserende tiltak 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra lagerområder 
og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses 
mest mulig. Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke kan 
medføre skade eller ulempe for miljøet.  
 
 

 
 
2 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996 nr. 1127 
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3.2 Utslippspunkt  
Sigevann fra Deponi 2 og Møllestøvdeponiet skal føres i rør fra deponiene og ut i Tingvollfjorden på 
minst 30 dyp. Utslippet skal foregå på en slik måte at innblandingen i vannmassene blir best mulig, 
for eksempel gjennom bruk av diffusor, rørutforming, utslippshastighet.  
  
Utlegging av utslippsledning eller lignende tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 
fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av den kommune der tiltaket skal 
settes i verk, jf. havne- og farvannsloven § 27.  
 

3.3 Sanitæravløpsvann 
Kommunen er myndighet for regulering av sanitæravløpsvannet fra bedriften.   
 

3.4 Mudring  
Dersom det som følge av bedriftens virksomhet skulle vise seg å være nødvendig med mudring, skal 
det innhentes nødvendig tillatelse fra forurensningsmyndigheten.  

4 Utslipp til luft 
Bedriften har ikke tillatelse til utslipp til luft fra punktkilder.  
 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, områder for 
lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, er ikke tillatt. 

5 Grunnforurensning og forurensede sedimenter 
Virksomheten skal ikke medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medføre skader eller 
ulemper for miljøet.  
 
Bedriften plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og grunnvann. 
Bedriften plikter videre å gjennomføre tiltak som er egnet til å begrense miljøvirkningene av et 
eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp til grunn og 
grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medfører skade eller ulempe for miljøet, skal 
overvåkes og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som står i et 
rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. 
 
Bedriften skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 
bedriftsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere 
behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil 
være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette. 
 
Terrenginngrep som kan medføre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, må ha godkjent 
tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 23, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven. 
Tiltak i forurensede sedimenter må ha tillatelse etter forurensningsloven eller 
forurensningsforskriften kapittel 22. 
 

 
 
3 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider 
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Ved endelig nedleggelse av virksomheten, skal bedriften vurdere forurensningstilstand i grunn og 
grunnvann med hensyn til mulig forurensning av relevante farlige stoffer som er brukt, fremstilt 
eller frigitt ved virksomheten og treffe de tiltak som følger av forurensningsloven § 7 og § 20. Plan 
for tiltak skal sendes forurensningsmyndigheten. Forurensningsmyndigheten kan stille ytterligere 
krav med hjemmel i forurensningsloven. Se for øvrig pkt. 16.  

6 Kjemikalier  
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både som 
råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, 
hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler.  
 
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper 
på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.6 om internkontroll.  
 
Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas 
en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier 
som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og 
endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å 
benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.4 
 
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket5 og andre regelverk som 
gjelder for kjemikalier. 

7 Støy 
Anlegget skal utformes og virksomheten drives slik at det ikke medfører nevneverdige støyulemper 
for omgivelsene. 

8 Avfall 

8.1 Generelle krav 
Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes 
avfall som følge av virksomheten. For materiale som utnyttes som biprodukt, skal det foreligge 
skriftlig dokumentasjon som viser at kriteriene i forurensningsloven § 27 andre ledd er oppfylt.  
 
Innholdet av skadelige stoffer i avfallet skal begrenses mest mulig.   
 
Avfall som oppstår i bedriften, skal primært søkes ombrukt i bedriftens produksjon eller i andres 
produksjon. Hvis dette ikke er mulig eller medfører urimelig kostnad, skal det fortrinnsvis 
materialgjenvinnes. Dersom dette heller ikke er mulig uten urimelig kostnad, skal avfallet så langt 
mulig gjenvinnes på annen måte. 
 

 
 
4 Jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11.06.1979, nr. 79, om substitusjonsplikt § 3a 
5 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008, nr. 516 
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Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder gjenvinning, skjer i 
overensstemmelse med regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.6  
 
Farlig avfall kan ikke fortynnes med den virkning at det blir regnet som ordinært avfall. Ulike typer 
farlig avfall kan ikke sammenblandes hvis dette kan medføre fare for forurensning eller skape 
problemer for den videre håndteringen av avfallet. Farlig avfall kan heller ikke blandes sammen 
med annet avfall, med mindre det letter den videre behandlingen av det farlige avfallet og dette gir 
en miljømessig minst like god løsning.  
 

8.2 Håndtering av avfall   
All håndtering  av avfall skal foregå slik at det ikke medfører avrenning til grunn eller 
overflatevann. Sjenerende støving skal unngås.  
 
Avfall skal ikke lagres lenger enn 12 måneder.   
 
I tillegg gjelder følgende:  

a. All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 2.7 Internkontroll 
og  
13 Beredskap.  

b. Bedriften skal ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret.  
c. Avfallslager skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang. Lagret farlig avfall skal 

ha forsvarlig tilsyn. Lagret avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret. 
d. Avfall som ved sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse av farlige 

stoffer, skal lagres med nødvendig avstand.  
e.  Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innendørs og på tett dekke7 med 

oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom bedriften kan 
dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god 
miljøbeskyttelse.  

9 Krav til deponi 
Deponiene skal drives i henhold til avfallsforskriften kap 9.  
 
Bedriften skal dokumentere at deponiene etableres og utformes i henhold til de krav som er stilt i 
tillatelsen. Miljødirektoratet skal utføre en inspeksjon av nytt Deponi 2 før deponering kan starte. 
 

9.1 Krav til Møllestøvdeponiet 
9.1.1 Kategori og avfallstyper 
Møllestøvdeponiet er klassifisert i kategori 2 i henhold til avfallsforskriften kap. 9 (ordinært 
avfallsdeponi). Det er ikke tillatt å deponere ytterligere avfall i Møllestøvdeponiet.  
 

9.1.2 Utforming av deponiet 
Bunntettingen skal bestå av naturlig geologisk barriere med permeabilitet mindre eller lik 10-9 m/s 
med 5 m mektighet. Det er ikke krav om kunstig tettingsmembran (jf. vårt vedtak av 18. januar 
2005).  

 
 
6 Se blant annet avfallsforskriften av 1.6.2004 nr 930 og kapittel 18 i forurensningsforskriften av 1.6.2004 nr 931. 
7 Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de aktuelle materialer/avfallstyper. 
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Sigevannet skal skilles fra sigevannet til Deponi 2 og samles opp og renses i henhold til punkt 3.1 og 
3.2 i tillatelsen. 
 

9.1.3 Avslutning og etterdrift 
Bunntettingen i Deponi 2 skal utgjøre topptettingen av Møllestøvdeponiet. Krav til utformingen av 
topptettingen til Møllestøvdeponiet er gitt i punkt 9.2.3.  
 
Møllestøvdeponiet skal være ferdig avsluttet innen 31. oktober 2020. Miljødirektoratet skal varsles i 
god tid før deponiet er ferdig avsluttet.   
 

9.1.4 Overvåking og kontroll i drift og etterdriftsfasen  
Krav til overvåking og kontroll i etterdriftsfasen er gitt i punkt 9.3.  
 

9.2 Krav til Deponi 2 
9.2.1 Kategori 
Deponi 2 er klassifisert i kategori 2 i henhold til avfallsforskriften kap. 9 og tillates benyttet for 
deponering av ordinært avfall.  
 

9.2.2 Avfallstyper  
Miljødirektoratet gir tillatelse til deponering fram til utgangen av år 20438. Det tillates deponering 
av totalt 1,16 mill. m3 avfall. Det tillates fylling av avfall med en maksimal mektighet på 25 m i 
høyeste punkt på deponiet. Maksimal kotehøyde ved avsluttet deponi skal være 280 m.o.h. Det kan 
ikke tas imot avfallsmasser i Deponi 2 før Møllestøvdeponiet er ferdig tildekket og Miljødirektoratet 
har gjennomført avslutningstilsyn.  
 
Følgende typer og mengder avfall tillates deponert: 

Avfallsstoff-
nummer 

EAL-kode Type avfall Tonn/år  

1603 
1604 
  

170504  
170506 
191302 
191304 

Middels og lett forurensede masser fra bygg- og 
anleggsvirksomhet og  
forurensede gravemasser i urbane og industrielle 
områder  

1604 170504 Skytebanemasser 
1604 170508 Ballast 
1605, 1606 170506 Sedimenter fra mudringsoperasjoner 
1611, 1614 170904 Betong  
1604 170504  Restfraksjon fra behandlet borkaks. 
1671, 9915 010306 Avgangsmasse fra gruveindustrien  
1671 190112 Bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg etter 

utsortering av metaller 
9918, 9915 
9916 

190801 
190802 
190805 

Gateoppsop, ristgods, silgods og sandfang- og aktiv 
kullavfall fra avløpsrenseanlegg  
  

75 000 

 
 
8 Tillatelsen til deponering i Deponi 2 kan ikke tas i bruk før reguleringsplanen for området er endelig vedtatt.  
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Bedriften skal arbeide for å redusere mengdene som deponeres mest mulig. Avfall som lett kan 
materialgjenvinnes skal ikke deponeres. Bedriften skal løpende vurdere muligheten for alternativ 
disponering av de avfallstyper som er tillatt deponert.  
 
Det skal være etablert prosedyrer og rutiner for avfallsmottak, drift, vedlikehold, kontroll og 
overvåking av deponiet i driftsfasen i samsvar med kravene i avfallsforskriften kap 9. 
 

9.2.3 Utforming av deponiet 
Deponiet skal utformes i tråd med søknaden og slik at det gir minst mulig forurensning av jord, 
overflatevann og grunnvann, og at man unngår setninger. Deponiet skal oppfylle kravene til 
permeabilitet og tykkelse for bunn- og sidetetting som gitt i avfallsforskriftens kapittel 9. Dette skal 
oppnås ved å utforme deponiet som følger (laget inn mot avfallet er øverst i listen): 
 
 Flate og svakt skrånende områder- krav til utforming på minst 70 % av deponiets areal:  

o Filterlag 
o Dreneringslag > 0,5 meter* 
o Dobbel kunstig membran bestående av HDPE og bentonitt. Membranen skal etableres 

over deponert møllestøv. Den hydrauliske ledningsevnen skal være ≤ 1,0 x 10-9 m/s. 
o Avrettingslag* 
o Naturlig geologisk barriere består av berg. Sprekkeområder i berget med permeabilitet 

høyere enn 10-9  skal tettes med m leire slik at permeabiliteten i berget og tildekkede 
sprekker maksimalt er 1,0 x 10-9 m/s i tykkelse 1 m. 
 

 Bratte sideskråninger – skal ikke omfatte mer enn 30 % av deponiet areal:  
o Filterlag 
o Dreneringslag > 0,5 meter 
o Kunstig membran av sprøytebetong med kunststoff-membran på områder med 

sprekkesoner. 
o Naturlige geologiske barrieren bestående av berg. Sprekkeområder i berget skal 

injiseres med fiberarmert sprøytebetong som deretter dekkes med kunststoff-membran 
og et nytt lag med sprøytebetong.  Etter injisering av sprekker i berget skal 
permeabiliteten maksimalt være 1,0 x 10-9 m/s i tykkelse 1 m. 
 

Det gis unntak for krav om kunstig tetningsmembran på de bratte sideskråninger i inntil 30 % av 
deponiets totale areal.  
 
Utlegging av kunstig tetningsmembran på flate områder må gjøres på en slik måte av 
funksjonskravene overholder. Innfesting av membraner og overgangssoner mellom bratt og slake 
områder skal gjennomføres i henhold til dokumentasjon oversendt 11. april 2019 og 8. november 
2019. 
 
I dreneringslaget skal det etableres oppsamlingsledninger for sigevann som beskrevet i søknaden av 
20. januar 2017. Dersom det benyttes annet drensmaterialer enn pukk/grus i drenerings- eller 
avrettingslag, må materialenes egenskaper og egnethet for formålet dokumenteres. 
Dokumentasjonen skal oversendes til Miljødirektoratet minst 3 måneder før materialet er planlagt å 
ta i bruk.  
 I Møllestøvdeponiet kan det benyttes lett forurensede masser i avrettingslag og dreneringslag 

uten at det søkes på forhånd. Det er en forutsetning at de egner seg til formålet. Massene må 
tilfredsstille utlekkingskravene i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, punkt 2.1.1. 
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9.2.4 Krav som gjelder for driftsfasen 
Det skal utarbeides en plan for drift, overvåking og kontroll ved deponiet med følgende punkter: 
rutiner for mottak av avfall, deponering, overvåking, sikkerhetstiltak, dokumentert kompetanse, 
kontroll og vedlikehold, samt tiltak for å redusere lokale ulemper. 
 
Alt avfall som deponeres skal kontrolleres og registreres før deponering (jf. avfallsforskriften §§ 9-11 
og 9-12).  
 
Masser som inneholder PFAS-forbindelser skal legges i egne celler med ekstra bunn- og sidetetting. 
Cellene skal ha separat sigevannsoppsamling. Om nødvendig skal det etableres eget renseanlegg 
tilknyttet denne oppsamlingen som er tilpasset sigevann med PFAS-forbindelser. Cellen skal 
avsluttes med eget, tett toppdekke.  
 
Celler for PFAS-masser skal avmerkes på kart.  
 
Deponiet skal til enhver tid komprimeres så mye som mulig slik at blant annet inntrengning av 
nedbør hindres i størst mulig grad. Vanngjennomstrømming skal begrenses. Det skal gjennomføres 
nødvendige tiltak for å redusere mengden sigevann i deponiet til et minimum. Overflatevann fra 
tilstøtende arealer skal avskjæres og ledes utenom deponiområdet.  
 
Sigevannet skal samles opp og renses.  
 

9.2.5 Avslutning og etterdrift 
Deponiområdet skal deles inn i soner. Når én sone er fylt opp, skal den tildekkes midlertidig i 
påvente av endelig avslutning for å begrense avrenning. Plan for soneinndeling skal sendes 
Miljødirektoratet innen 30. juni 2020. 
 
Foreløpig avslutning og etterdriftsplan for deponiet skal oversendes Miljødirektoratet jf. punk 13.2.   
Endelig avslutnings- og etterdriftsplan skal sendes til Miljødirektoratet for behandling i god tid før 
avslutning av deponiet, senest et halvt år før deponering avsluttes.  
 
Summen av lagtykkelsene på drenslag, beskyttelseslag og vegetasjonslaget skal være slik at 
frostinntrengning ikke skjer i impermeable lag.  
 
Det skal etableres en egnet overflate på deponiet med hensyn til fall og avrenning og håndtering av 
overflatevann. Oppbyggingen av deponiets toppdekke skal skje på en slik måte at stabiliteten i 
avfallsmassen og toppdekket sikres, særlig for å forebygge utglidninger. Helning på sideskråninger 
ved avsluttet deponi skal ikke være brattere enn 1:3. Endeskråningen kan ikke være brattere enn 
1:2,5. 
 
Topptettingen skal konstrueres slik at deponerte masser ikke blandes med overliggende masser. 
Dersom det er behov for det skal det benyttes geomembran eller tilsvarende for å hindre 
sammenblanding mellom lagene og sikre at lagstrukturen beholdes over tid.  
 
Materialene som brukes i topptettingen over det impermeable tettesjiktet skal være rene masser. 
Tilsåing/beplantning skal skje umiddelbart etter at området er endelig avsluttet. Tilveksten må 
vurderes, og det må tilføres jord eller annet materiale dersom det er behov for dette. Det må 
unngås at røtter fra vegetasjon på deponiområdet medfører brudd i topptettingen på deponiet.  
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Deponiet eller en del av det kan bare anses som avsluttet dersom Miljødirektoratet har gjennomført 
sluttinspeksjon på stedet, og har funnet at vilkårene for avslutning er oppfylt. Vi skal varsles i god 
tid før deponiet planlegges avsluttet. 
 
Bedriften skal sende søknad om opphør av etterdriftsfasen.  
 

9.3 Overvåking og kontroll i drift og etterdriftsfasen  
Bedriften plikter å sørge for vedlikehold, kontroll og overvåking av deponiene så lenge direktoratet 
mener det er nødvendig. Hensikten med overvåkningsprogrammet er å dokumentere effekten av 
sigevannet og eventuell påvirkning på resipienter. En ny vurdering av kravet vil bli foretatt med 
grunnlag i utredningen som bedriften i henhold til pkt. 13.3.  
 
Overvåkingsprogrammet skal bestå av følgende prøvetakingspunkter: 
 Grunnvann i ett punkt oppstrøms og et punkt nedstrøms Deponi 2 samt ved utløpet til 

bremsebanetunnelen 
 Overflatevann i ett punkt oppstrøms og ett punkt nedstrøms Deponi 2 
 Sigevann fra Møllestøvdeponiet før påslipp til renseanlegg 
 Sigevann etter rensing 
 Setninger i deponiet 
  ev. deponigass i deponiet, samt prøvetakings- og analysefrekvens.  
 Overvåkning av resipienter skal utføres iht. punkt 11.1.  
 
Krav til overvåking i drift- og etterdriftssfasen: 
 
Parameter Driftsfasen Etterdriftsfasen 
Sigevannsmengde Månedlig Hver sjette måned 
Sigevannets sammensetning Månedlig Hver sjette måned 
Overflatevannets mengde og 
sammensetning 

Kvartalsvis Hver sjette måned 

Grunnvannsnivå Kvartalsvis Hver sjette måned 
Grunnvannets sammensetning Kvartalsvis Hver sjette måned 
Deponigass Månedlig Hver sjette måned 

 
Overvåkingen skal legges opp slik at eventuelle endringer i utslippsforholdene fra deponiet fanges 
opp. Miljødirektoratet vil vurdere å legge inn konkrete krav om hvilke stoffer som skal overvåkes når 
det foreligger mer kunnskap om utslippet. 
 
Nedbørsdata skal samles inn på deponiet.  
 
Kontroll- og overvåkingsprogrammet for deponiet skal inngå i bedriftens internkontrollsystem. Krav 
til utslippskontroll og rapportering er gitt punkt 11. 
 

9.4 Rapportering 
Rapporteringen for deponiene skal minimum omfatte følgende.  
 Totalt deponert avfallsvolum for Deponi 2 og deponiets gjenværende kapasitet 
 Typer og mengder deponert avfall for rapporteringsåret i Deponi 2 
 Relevante overvåkingsdata for begge deponiene(konsentrasjon av aktuelle komponenter, årlig 

vannbalanseregnskap for deponiet og anslag over utslipp av miljømessig betydning).  
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Hensikten med rapporteringen er å dokumentere at deponiet driftes i henhold til tillatelsen. 
Rapportering skal skje senest 1. mars påfølgende år og elektronisk via Altinn, jf. tillatelsens pkt. 11. 
 

9.5 Finansiell sikkerhet 
Bedriften skal ha etablert en tilfredsstillende finansiell garanti for deponiene for å sikre at 
forpliktelsene som følger av denne tillatelsen, herunder kravene til nødvendige tiltak i avslutnings- 
og etterdriftsfasen, kan oppfylles jf. avfallsforskriften § 9-10.  
 
Når dere oppretter en finansiell sikkerhet, skal Miljødirektoratets maler for slike avtaler benyttes. 
Forslag til finansiell sikkerhet skal oversendes Miljødirektoratet jf. punkt 13.6. 
 
Bergmesteren Raudsand har ikke tillatelse til å motta eller deponere avfall i Deponi 2 før den 
finansielle sikkerheten er godkjent av Miljødirektoratet.  

10 Utslippskontroll og rapportering til Miljødirektoratet 

10.1 Kartlegging av utslipp 
Bedriften plikter systematisk å kartlegge virksomhetens utslipp til luft og vann. Dette gjelder både 
diffuse utslipp og punktutslipp. Bedriften skal legge denne kartleggingen til grunn for utarbeidelsen 
av programmet for utslippskontroll (punkt 11.4).  
 
Bedriften skal også kartlegge virksomhetens bidrag til støy, jf. punkt 7. 
 

10.2 Utslippskontroll 
Bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved å gjennomføre målinger. 
Målinger består av volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning.  
Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal 
omfatte:  

 utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i tillatelsen  
 utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift  
 utslipp av andre komponenter som kan ha miljømessig betydning og dermed er omfattet av 

rapporteringsplikten 
 
Bedriften skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene 
(volumstrømsmåling - prøvetaking – analyse – beregning) og velge løsninger som reduserer den totale 
usikkerheten til et akseptabelt nivå.  For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens som 
sikrer representative prøver. 
 

10.3 Kvalitetssikring av målingene  
Bedriften er ansvarlig for at måleutstyr, metoder og gjennomføring av målingene er forsvarlig 
kvalitetssikret blant annet ved å: 
 utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard 

benyttes. Bedriften kan benytte andre metoder enn norsk eller internasjonal standard dersom 
særlige hensyn tilsier det. Bedriften må i tilfelle dokumentere at særlige hensyn foreligger og at 
den valgte metoden gir representative tall for virksomhetens faktiske utslipp. 
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 bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når volumstrømsmåling, prøvetaking og analyse 
utføres av eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten dersom slik 
tjenesteyter finnes. 

 delta i sammenlignende laboratorieprøving (SLP) og/eller jevnlig verifisere analyser med et 
eksternt, akkreditert laboratorium for de parameterne som er regulert gjennom presise 
grenseverdier, når bedriften selv analyserer.  

 jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av prøvetakingsmetoder og -
frekvenser gir representative prøver.   

 jevnlig utføre kontroll og kalibrering av måleutstyr 
 

10.4 Program for utslippskontroll  
Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte 
internkontroll.  
 
I programmet skal bedriften redegjøre for de kartlagte utslippene, gjennomføringen av 
utslippskontrollen og kvalitetssikring av målingene. 
 
Programmet for utslippskontroll skal inneholde: 
 en redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en oversikt 

over alle utslippsstrømmer, volum og innhold, til luft og vann 
 en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling – prøvetaking – 

analyse – beregning) for hver strøm og komponent 
 en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for måleutstyrskontroll og 

kalibrering 
 en begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og frekvens) 
 en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse 
 hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av 

analyser med et akkreditert laboratorium 
 en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir 
 
Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.  
 

10.5 Rapportering til Miljødirektoratet 
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år via 
www.altinn.no. Miljødata omfatter blant annet produksjonsmengder, avfallsmengder, energiforbruk 
og resultater fra utslippskontroll. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til 
bedriftenes egenrapportering, se www.miljødirektoratet.no. 

11 Miljøovervåking 

11.1 Overvåking av resipienter   
Bedriften skal sørge for overvåking av mulige miljøeffekter av virksomheten i henhold til et 
overvåkingsprogram. Dette gjelder så vel effekter på luft, grunn, vann og sedimenter i den grad 
dette er aktuelt.    
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11.2 Overvåking etter vannforskriften 
Bedriften skal overvåke hvordan utslipp fra deponiet påvirker tilstanden (økologisk og kjemisk) 
tilstand i vannforekomsten. Overvåkingen skal gjennomføres etter vannforskriftens bestemmelser og 
skal belyse påvirkning fra pågående og tidligere utslipp fra bedriften. Overvåkingen skal belyse 
bedriftens bidrag til samlet tilstand i vannforekomsten.  
 
Bedriften skal i samarbeid med nødvendig fagekspertise utarbeide et overvåkingsprogram og 
redegjøre for hvilke elementer som vil bli undersøkt. Plasseringen av prøvetakingspunkter og 
prøvetakingsfrekvens, samt hvordan og i hvilke medier (biota, sediment etc.) undersøkelsen vil bli 
gjennomført, skal også begrunnes i programmet. Programmet skal oversendes forurensnings-
myndigheten for eventuelle merknader innen 1. oktober det året deponiet starter opp. 
 
Der det pågår overvåking i regi av fylkesmannen eller vannregionmyndighet bør bedriften så langt 
det er mulig bidra i felles overvåkingsprogram med data for de kvalitetselementer i 
vannforekomsten som kan være direkte eller indirekte påvirket av bedriftens utslipp.  
 
Overvåkingen skal gjennomføres av fagkyndig, uavhengig konsulent i henhold til 
overvåkingsprogrammet. Der det er hensiktsmessig kan selve prøvetakingen gjennomføres av 
bedriften selv i samråd med konsulenten. Bedriften må i så fall redegjøre for dette i 
overvåkingsprogrammet. 

12 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 

12.1 Miljørisikoanalyse 
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere 
resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, 
grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved 
virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på 
bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal 
miljørisikoanalysen oppdateres.  
 
Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de 
helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  
 

12.2 Forebyggende tiltak 
På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en 
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  
 

12.3 Etablering av beredskap  
Bedriften skal på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene 
etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den 
miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt forurensning 
skal øves minimum en gang per år. 
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12.4 Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift9. 
Bedriften skal også så snart som mulig underrette Miljødirektoratet i slike tilfeller.  

13 Undersøkelser og utredninger 
 

13.1. Soneplan for midlertidig tildekking av Deponi 2 
BMR skal utarbeide en plan for soneinndeling av Deponi 2. Planen skal dele inn deponiet i 
delområder. Hvert enkelt delområde skal tildekkes midlertid  etter endt deponering for å begrense 
avrenning i påvente av endelig avslutning. Soneplanen skal oversendes Miljødirektoratet innen 30. 
juni 2020.   

13.2 Foreløpig avslutningsplan for Deponi 2 
BMR skal oversende et nytt forslag til foreløpig avslutningsplan for Deponi 2. Planen skal være 
utarbeidet i tråd med tillatelsen, i henhold til Miljødirektoratets Veileder til deponiforskriften (TA-
1951/2003) og våre kommentarer i vedtaksbrevet til denne tillatelsen, punkt 3.4.4.  
Avslutningsplanen skal angi permeabilitet og mektighet til impermeabelt minerallag, dreneringslag 
og toppdekke.  
 
Forslaget skal oversendes Miljødirektoratet senest et halvt år før planlagt oppstartstidspunkt for 
mottak av avfall.  
 

13.3 Spredningsberegning og utslippsgrenser til vann   
Innen ett år etter at deponering av avfall har startet skal BMR søke om grenseverdier for utslipp til 
vann. Det skal søkes om konsentrasjonsgrense med midlingstid uke og årlig mengdegrense for utslipp 
av prioriterte stoffer (vedlegg 1 i tillatelsen) og utslipp av øvrige stoffer gitt i Veileder om 
overvåking av sigevann fra avfallsdeponier (TA-2077/2005) dersom utslipp av sistnevnte stoffer er av 
miljømessig betydning. For samtlige stoffer det søkes om utslipp av skal det foretas en 
miljørisikovurdering av omsøkt utslipp.  
 
Bedriften skal utføre en spredningsberegning basert på omsøkte grenser. Dersom utslippet fra 
Deponi 2 går i et felles utslippspunkt med andre utslipp skal dette tas hensyn til i 
spredningsberegningene. Det skal gjøres en konkret vurdering av om utslippet kan medføre fare for 
at miljømålet om god kjemisk og økologisk tilstand i Tingvollfjorden ikke oppnås.  
 

13.4 Undersøkelse av vannforekomst  
Bedriften skal undersøke kvalitetselementer i vannforekomsten som kan være direkte eller indirekte 
påvirket av bedriftens utslipp. Undersøkelsen kan blant annet omfatte aktuelle biologiske 
kvalitetselementer med støtteparametre og kjemiske kvalitetselementer, jf. vannforskriftens 
vedlegg V. Eksempler på aktuelle kvalitetselementer kan blant annet være flora, fauna, oksygen- og 
næringsstofforhold og miljøgifter i vannforekomsten.  
 
Undersøkelsen må omfatte bedriftens eget utslipp, samt samlet tilstand og påvirkning i 
vannforekomsten. 

 
 
9 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
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Bedriften skal sende et program for undersøkelsen til Miljødirektoratet for eventuelle merknader 
innen 1. oktober det året deponeringen starter opp.  Overvåkingen skal skje det påfølgende året. 
 
Data som fremskaffes ved undersøkelsen av vannlokaliteten, inklusiv sediment og biota, skal 
registreres i databasen Vannmiljø. Data leveres på Vannmiljøs importformat, som finnes på 
http://vannmiljokoder.miljødirektoratet.no. Her finnes også oversikt over hvilken informasjon som 
skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk. 
 
Resultatene fra undersøkelsen skal sendes Miljødirektoratet innen 1. mars året etter at 
overvåkingen har funnet sted. 
 

13.5 Tilstandsrapport for grunn og grunnvann.  
Bedriften skal vurdere behovet for å dokumentere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann. 
Denne vurderingen skal gjennomføres i henhold til trinn 1-3 i Miljødirektoratets veileder M-630/2016 
Tilstandsrapport for industriområder.  
 
Vurderingen skal sendes Miljødirektoratet før deponering av avfall i Deponi 2 starter.  
 
Dersom trinn 1-3 konkluderer med at det er behov for utarbeidelse av full tilstandsrapport, ber vi 
om at trinn 4-5 og  program for eventuell nye grunnundersøkelser oversendes oss samtidig. 
 

13.6 Finansiell sikkerhet for Deponi 2 
BMR skal utarbeide et forslag til finansiell sikkerhet for Deponi 2. Beregningsgrunnlag og avtale for 
finansiell sikkerhet, utarbeidet på Miljødirektoratets maler, skal oversendes Miljødirektoratet innen 
et halvt år før planlagt mottakstidspunkt for avfall.  

14 Utskifting av utstyr 
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille kravene om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensning. 
 
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille de kravene om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensning som følger av relevante BAT-konklusjoner jf. 
forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 2. 
 
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr som kan være av vesentlig betydning for virksomhetens 
utslipp, skal bedriften gi melding til Miljødirektoratet om dette i god tid før det tas beslutning om 
valg av utstyr.  

15 Eierskifte, omdanning m.v. 
Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Miljødirektoratet så snart som mulig og 
senest én måned etter eierskiftet. 
 
Hvis driftsansvarlig selskap overdras til ny eier, eller får ny eier med bestemmende innflytelse over 
selskapet, skal melding sendes forurensningsmyndigheten så snart som mulig og senest en måned 
etter eierskiftet. Et eierskifte medfører ingen endring/bortfall i sikkerhet stilt av selskapet og/eller 
sikkerhet stilt av tredjepart, herunder bankgaranti. Forurensningsmyndigheten kan etter søknad fra 
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driftsansvarlig selskap, eier eller mulig fremtidig eier godkjenne endringer/ombytte av garantier og 
sikkerhet stilt av eier og/eller bank så fremt det dokumenteres at dette vil gi en tilfredsstillende 
sikkerhet. 
 
Dersom det driftsansvarlige selskapet skal fusjonere, fisjonere, på annen måte omdannes eller 
selskapet skal overføre den forurensende virksomheten til nytt ansvarlig selskap, skal dette 
meddeles Forurensningsmyndigheten. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til 
tillatelsen før Forurensningsmyndigheten har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell 
sikkerhet fra det nye driftsansvarlige selskapet. Tidligere driftsansvarlig selskap er ansvarlig etter 
tillatelsen frem til slik godkjenning er gitt. 

16 Nedleggelse 
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis 
anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal 
det i rimelig tid på forhånd gis melding til Miljødirektoratet. 
 
Miljødirektoratet kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. 
Miljødirektoratet kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige 
utgifter og mulig erstatningsansvar. Dersom bedriften allerede har stilt garanti i henhold til 
tillatelsen, kan forurensningsmyndigheten i forbindelse med en nedleggelse eller lengre driftsstans 
likevel kreve at garantien om nødvendig utvides.    
 
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig 
vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres 
i henhold til gjeldende forskrift10. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til 
Miljødirektoratet innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde 
dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) 
kjøper(e). 
  
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig 
tilfredsstillende stand igjen. 
 
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Miljødirektoratet i god tid før 
start er planlagt. 

17 Tilsyn  
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, 
føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  
 

  

 
 
10 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall 
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VEDLEGG 1  
Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.  
Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom 
uttrykkelig regulering i vilkårenes pkt. 3 til 13. 
 
 
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
Heksabromcyclododekan HBCDD 
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 
  
Klorerte organiske forbindelser  
1,2-Dikloretan EDC 
Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
Heksaklorbenzen HCB 
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
Klorerte alkylbenzener KAB 
Pentaklorfenol PCF, PCP 
Polyklorerte bifenyler PCB 
Triklorbenzen TCB 
Tetrakloreten PER 
Trikloreten TRI 
Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
 
Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
Dimetyldioktadekylammoniumklorid 
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 
DHTMAC 

 
Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  
 
 
 

  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 
4-tert-pentylfenol 4-t-PP 
4-tert-butylfenol 4-t-BP 
Dodecylfenol m. isomerer DDP 
2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 
  

 
Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  
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Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS PFOS, PFOS-relaterte 
forbindelser 

Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) og forbindelser som inneholder PFHxS 
  
  
 Perfluoroktansyre  

PFHxS, PFHxS-relaterte 
forbindelser 
 
PFOA   

 Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser  
Tributyltinnforbindelser TBT 
Trifenyltinnforbindelser 
Dibutyltinnforbindelser 
Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 
DBT 
DOT 

  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Ftalater  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Benzylbutylftalat BBP 
Dibutylftalat DBP 
Diisobutylftalat DIBP 
 
Bisfenol A 

 
BPA 

  
Siloksaner  
Dodekamethylsykloheksasiloksan                                   
Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 
D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 
 

Benzotriazolbaserte UV-filtre  
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol                                UV-320                                                                                                  
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol                  UV-327 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol                          UV-328 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol          UV-350 
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Oppheving av pålegg av 20. juni 2019 samt retting av mindre 
feil i tillatelse 

Miljødirektoratet opphever pålegg av 20. juni 2019 med tilhørende vilkår av 24. 
september 2019 for avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet. Videre 
oppfølging av deponiet skjer gjennom tillatelse 2019.0763.T for Deponi 2 og 
Møllestøvdeponiet.  
 
Miljødirektoratet gjør en mindre endring i tillatelse for Deponi 2 og 
Møllestøvdeponiet for å rette opp en feil ved fastsettelse av dato for tildekking 
av Møllestøvdeponiet. Riktig dato for tildekking er 31. oktober 2020. 

 
Vi viser til søknad fra Bergmesteren Raudsand AS, datert 2. april 2020, om å oppheve vedtak om 
tildekking av Møllestøvdeponiet i Raudsand. Årsaken er at reguleringsplanen for Deponi 2 nå er 
endelig vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det innebærer at tillatelse til 
Deponi 2 av 29. august 2019 kan tas i bruk. Denne tillatelsen inneholder også krav om tildekking av 
Møllestøvdeponiet. Bergmesteren Raudsand ber også om at feil i tillatelsens punkt 1 rettes. Her er 
det satt inn en frist i annet avsnitt som bes rettet fra 30. juni 2020 til riktig frist som er 31. oktober 
jf. punkt 9.1.3. i tillatelsen. 
 
Bakgrunn for saken 
Miljødirektoratet ga i vedtak av 29. august 2019 vedtak om tillatelse for Deponi 2. En del av 
vedtaket omfattet tildekking av møllestøvsekkene som ligger i området. Frist for tildekking og 
forsvarlig avslutning av disse ble satt til 31. oktober 2020. Det var en forutsetning for vedtaket at 
tillatelsen ikke kunne tas i bruk før det forelå en godkjent reguleringsplan for området. Fordi 
reguleringsplanen var påklaget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet var det usikker når 
og om reguleringsplanen ville tre i kraft. For å sikre at møllestøvsekkene ble tildekket og deponiet 
forsvarlig avsluttet også i en situasjon der reguleringsplanen ikke skulle bli vedtatt, ga derfor 
Miljødirektoratet et eget pålegg den 20. juni 2019 med tilhørende vilkår om å avslutte 
Møllestøvdeponiet. I vilkårene som ble vedtatt 24. september 2019 ble det gitt bestemmelser som i 
stor grad sammenfaller med vilkårene i tillatelsen for Deponi 2, herunder frister for tildekking. 
 

Bergmesteren Raudsand v/Veidekke Entreprenør AS 
 
  

 
 
Oslo, 27.04.2020 

 

Deres ref.: 
T. Frogner 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2019/802 

Saksbehandler: 
Ellen Margrethe Svinndal 
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Nå som reguleringsplanen for området er vedtatt, kan tillatelsen for Deponi 2 med krav for 
Møllestøvdeponiet tas i bruk. Vilkårene i tillatelsen vil fullt ut ivareta en forsvarlig avslutning og 
etterdrift av Møllestøvdeponiet og Miljødirektoratet ser ikke lenger hensikten med å opprettholde 
pålegg av 20. juni 2019 og opphever dette. For avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet skal 
Bergmesteren Raudsand heretter kun forholde seg tillatelsen for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet av 
29. august 2018 (2019.0763.T). Vedtaket innebærer ingen endringer av miljømessig betydning og 
det sendes derfor ikke på høring. Det sendes til Molde kommune til orientering. 
 
Vedtak om oppheving av pålegg 
Miljødirektoratet opphever herved pålegg av 20. juni 2019 med tilhørende vilkår av 24. september 
2019 for avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet.  
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a. 
 
Vedtak om mindre endring av tillatelse for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet 
I tillatelse etter forurensningsloven for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet, datert 29. august 2019, er 
det gitt krav i punkt 9.1.3 om å avslutte Møllestøvdeponiet innen 31. oktober 2020. Siste frist for å 
etablere topptetting er også definert i rammen for tillatelsen i punkt 1, avsnitt 2. Ved en feil står 
det her at topptettingen senest skal være etablert innen 30. juni 2020. Dette korresponderer ikke 
med frist i punkt 9.1.3 og er en skrivefeil fra Miljødirektoratets side.  
 
Miljødirektoratet endrer derfor fristen i tillatelse etter forurensningsloven av 29. august 2019 punkt 
1, til 31. oktober 2020 slik at punktet er sammenfallende med punkt 9.3.1. Ny setning lyder da: 
Topptettingen skal senest være etablert 31.oktober 2020. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd nr. 6. 
 
Vilkår med oppdatert tekst følger vedlagt.  
 
Klagerett 
Bergmesteren Raudsand AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på de to vedtakene. 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 
 
Ragnhild Orvik Ellen Margrethe Svinndal 
seksjonsleder sjefingeniør 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
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Kopi til: 
Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde 
 
Vedlegg 
1 Vilkår - tillatelse for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet 
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 Raudsand – følgebrev til søknad om etablering av deponi 

  

Byggeplass: Raudsand Gnr. 40 bnr. 50 og 81 
Tiltak: Deponi 
Tiltakshaver: Bergmesteren Raudsand AS Adresse: Postboks 508 Skøyen, 0214 OSLO 
Ansv. søker: Norconsult AS Adresse: Postboks 626, 1303 SANDVIKA 
 
På vegne av Bergmesteren Raudsand AS søkes det om tillatelse i ett trinn til etablering av et deponi på 
Raudsand.  
 

Tiltakets omfang 
Det er planlagt et deponi i et dalsøkkk på Raudsand, hvor det legges til rette for deponering av rundt 
1.250.000 m3 masser. Tiltakene omfatter etablering av tettings-, sikrings- og rensetiltak, oppfylling av masser 
og til slutt tett toppdekke over deponiet.  Tiltaket er avhengig av midlertidig dispensasjon fra krav om endring 
på avkjørsler fra fylkesvegen. 
 
Vedlegg Q-01 viser driftssøknaden for anlegget, med beskrivelser av planlagte arbeider og prosesser.   
 

Reguleringsplan 
Området omfattes av kommuneplanens arealdel, hvor området er regulert til gruvedrift.  
 
Det pågår også et reguleringsarbeid for området, planident 2018001. Vi ber om at denne søknaden 
behandles parallelt med plansaken, slik at byggetillatelse kan gis kort tid etter at planen blir vedtatt.  
 
Foreløpige planbestemmelser angir følgende relevante forhold: 
 
3.4 Terrenginngrep: Nødvendige inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng skal utføres skånsomt under 
anleggs- og byggearbeidet. Skjæringer og fyllinger skal søkes å gi ei utforming og overflate som demper den 
visuelle effekten av inngrepa. 
 
Dette blir ivaretatt ved omsøkte løsning. 
 
3.5 Forurenset vann: Forurenset overflatevann, sigevann og utslipp skal renses og håndteres i samsvar med 
til enhver tid gjeldende grenseverdier. 

Nesset kommune 
Teknisk, samfunn og utvikling 
  
  
  
 

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 
  5164095/00 Raudsand - følgebrev til søknad om tillatelse.docx 2019-12-10 
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Det er prosjektert tilstrekkelige renseanlegg for overflatevann.  

3.9 Sikring: Deponiområdene og industriområdene skal skiltes og sikres med forbud mot allmenn ferdsel. 

Deponiområdet vil sperres av mot publikum.  

3.12 Istandsetting og tilbakeføring: Etter endt oppfylling skal deponiområdene istandsettes og tilpasses 
omkringliggende terreng. Deponiområdene skal revegeteres med stedegen vegetasjon. Det skal ikke 
benyttes masser som kan spre svartelistede arter. Nivå for fylling skal være iht. godkjente profiltegninger. 

Det er utarbeidet en plan for avslutning og etterdrift av området, se vedlegg Q-01. 

3.13 Før iverksetting av tiltak må nødvendige tillatelser innhentes. Iverksetting av tiltak krever tillatelse etter 
plan- og bygningsloven. Deponering av masser krever tillatelse etter forurensingsloven og avfallsforskriften. 

Tillatelse fra Miljødirektoratet foreligger, se vedlegg I-01. 

9.7 Eksisterende avkjørsler langs fv666 skal stenges jfr plankartet før det blir gitt 
igangsettelsestillatelse for nye tiltak innenfor Deponi 1- Deponi 6. 

Dette vil ikke bli løst før det er etablert en ny kulvert under fylkesveien. Vi søker derfor om midlertidig 
dispensasjon fra dette rekkefølgekravet, se vedlegg B-01.  

Statens vegvesen stiller noen vilkår knyttet til dispensasjonen, blant annet å stenge avkjørsel mot øst og 
etablere sammenhengende grøft på det aktuelle området (se vedlegg B-01). Dette er i henhold til 
reguleringsplanen, og er således ikke søknadspliktig. Eksisterende avkjørsel skal strammes opp og få bedre 
sikt. Vi vurderer dette til å være en oppgradering av eksisterende avkjørsel og ikke et nytt anlegg. Vi legger 
derfor til grunn at disse arbeidene ikke er søknadspliktige.  

Situasjonsplan 
Vedlagte situasjonsplaner, vedlegg D-01 og D-02, viser tiltaksgrensen for tiltaket. 

Dispensasjon 
Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser § 9.7. Vedlegg B-01 redegjør for 
dispensasjonsforholdene. 

Nabovarsling 
Det er sendt rekommandert nabovarsel til berørte naboer den 29.11.2019. Det er foreløpig ikke kommet 
merknader til tiltaket. Eventuelle merknader vil ettersendes når merknadsfristen går ut.  

Uttalelse fra andre offentlige myndigheter 
Det er gitt tillatelse fra Miljødirektoratet til deponering av masser innenfor området, se vedlegg I-01. 
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Prosjekteringsområder og tiltaksklasser 
Etter en vurdering av tiltakets kompleksitet og omfang, har vi definert prosjekteringsområder og vurdert 
tiltaksklasser slik det er vist i etterfølgende tabell. 
 

Fagområde Tiltaksklasse Foretak 
Ansvarlig søker 2 Norconsult AS 
Geoteknikk 2 Norconsult AS 
Terrengarrondering, tettingstiltak, 
ledningsanlegg og renseanlegg  

2 Norconsult AS 

   
 
Det vises for øvrig til erklæringer om ansvarsrett og gjennomføringsplan, vedlegg G-01 og G-04. 
 
 

Utførende fag og tiltaksklasser 
Det er gjort en vurdering av hvilke fagområder som må ansvarsbelegges samt en vurdering av plassering i 
tiltaksklasse, vist i etterfølgende tabell. Dette er også vist i vedlagte gjennomføringsplan, vedlegg G-01. 
Plassering i tiltaksklasse kan bli endret da dette må avklares endelig med de ulike foretak som er ansvarlig 
for utførelsen. 
 

Fagområde Tiltaksklasse Foretak 
Grunnarbeider og landskapsutforming 2 Veidekke Industri AS 
Rensesystem 2 Veidekke Industri AS 
   

 
 

Uavhengig kontroll og tiltaksklasser 
Det er ikke obligatoriske krav om uavhengig kontroll i dette prosjektet, jf. SAK § 14-2.  
 
 

Dokumentoversikt i denne forsendelsen 
Vedlegg 

nr. 
Dokumenter Tegn. nr Dato 

00 Følgebrev  2019-12-10 
01 Søknad om tillatelse til tiltak  2019-12-09 

    
A Opplysninger om tiltakets ytre rammer m.m.   

A-01 Opplysninger om tiltakets ytre rammer   
    

B Dispensasjon   
B-01 Søknad om dispensasjon  2019-12-10 

    
C Nabovarsling   

C-01 Opplysninger gitt i nabovarsel  2019-11-29 
C-02 Kvitteringer  2019-11-29 



90/20 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage - 20/14399-3 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage : Følgebrev.pdf

 

 2019-12-10  |  Side 4 av 4  

    
D Situasjonskart   

D-01 Situasjonskart 1:2500  2019-11-25 
D-02 Situasjonskart 1:10000  2019-11-29 

    

E Tegninger   

E-01 Plantegning eksisterende forhold 01 2017-01-02 
E-02 Plantegning nye arbeider 02 2017-01-02 
E-03 Kotekart ferdig overflate 10 2017-01-13 
E-04 3D-skisse av ferdig overflate 12 2017-01-13 
E-05 Sigevannsanlegg 32 2017-01-13 
E-06 Lengdesnitt 13 2017-01-10 
E-07 Tverrsnitt 1 14 2017-01-06 
E-08 Tverrsnitt 2 15 2017-01-06 
E-09 Tverrsnitt 3 16 2017-01-06 
E-10 Tverrsnitt 4 17 2017-01-06 
E-11 Tverrsnitt 5 18 2017-01-06 
E-12 Tverrsnitt 6 19 2017-01-06 
E-13 Tverrsnitt 7 20 2017-01-06 
E-14 Tverrsnitt 8 21 2017-01-06 

    

G Gjennomføringsplan og erklæringer om ansvarsrett   

G-01 Gjennomføringsplan  2019-12-09 
G-02 Erklæring om ansvarsrett geoteknikk  2019-12-04 
G-03 Erklæring om ansvarsrett renseanlegg og terrengavslutning  2019-12-04 
G-04 Erklæring om ansvarsrett UTF  2019-12-09 

    

I Uttalelse/ vedtak fra annen offentlig myndighet    

I-01 Tillatelse fra Miljødirektoratet  2019-08-29 
    

Q Andre vedlegg   
Q-01 Driftssøknad MDir  2017-01-20 

    
 
 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

 Eivind Huseby   
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet
må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

DEPONI
OVERSIKTSPLAN
ALTERNATIV MED 1:3

1:2000

RAUDSAND DEPONI

10

BERGMESTEREN RAUDSAND AS

5164095

(gjelder A3)

A01

FORKLARINGER ANVISNINGER
1. -

HENVISNINGER
1. -

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

A01 2017-01-13 For intern bruk hos utgivende part ChSan JFJ JFJ
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet

må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn

formålet tilsier.
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Fra: Huseby Eivind (Eivind.Huseby@norconsult.com)
Sendt: 17.12.2019 08:33:53
Til: NES Postmottak Nesset kommune
Kopi: Tore Frogner; fredrik.styrvold@veidekke.no; Jensen Jens E.Frøiland

Emne: Sak 2019/1499, Raudsand - søknad om deponi - ingen merknader
Vedlegg: 
Hei,
 
Vi viser til tidligere innsendelse av byggesøknad for etablering av deponi på Raudsand. Merknadsfristen for
nabovarselet gikk ut fredag 13. desember og vi har ikke mottatt noen merknader til tiltaket.
 
 
Eivind Huseby
Ansvarlig søker
Mob: +47 47 64 05 05
eivind.huseby@norconsult.com

Norconsult AS, Postboks 626, NO‐1303 Sandvika
Vestfjordgaten 4, NO‐1338 Sandvika
Tel: +47 67 57 10 00 | Fax: +47 67 54 45 76
www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an
intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or
distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any
such viruses in this message or any attachment.

 
 

From: Huseby Eivind 
Sent: 10. desember 2019 16:21
To: 'postmottak@nesset.kommune.no' <postmottak@nesset.kommune.no>
Cc: 'Tore Frogner' <Tore.Frogner@veidekke.no>; 'fredrik.styrvold@veidekke.no' <fredrik.styrvold@veidekke.no>;
Jensen Jens E.Frøiland <Jens.E.Froiland.Jensen@norconsult.com>; Sundgot Siv <Siv.Sundgot@norconsult.com>
Subject: Raudsand ‐ søknad om tillatelse til etablering av deponi, forsendelse 2 av 2
 
Vedlagt er forsendelse 2.
 
 
Eivind Huseby
Ansvarlig søker
Mob: +47 47 64 05 05
eivind.huseby@norconsult.com

Norconsult AS, Postboks 626, NO‐1303 Sandvika
Vestfjordgaten 4, NO‐1338 Sandvika
Tel: +47 67 57 10 00 | Fax: +47 67 54 45 76
www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an
intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or
distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any
such viruses in this message or any attachment.

 
 
 

From: Huseby Eivind 
Sent: 10. desember 2019 16:19
To: 'postmottak@nesset.kommune.no' <postmottak@nesset.kommune.no>
Cc: 'Tore Frogner' <Tore.Frogner@veidekke.no>; 'fredrik.styrvold@veidekke.no' <fredrik.styrvold@veidekke.no>;
Jensen Jens E.Frøiland <Jens.E.Froiland.Jensen@norconsult.com>; Sundgot Siv <Siv.Sundgot@norconsult.com>
Subject: Raudsand ‐ søknad om tillatelse til etablering av deponi, forsendelse 1 av 2
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Hei,

Vedlagt er søknad om tillatelse i ett trinn for etablering av deponi på Raudsand. Grunnet størrelse på vedlegg
sendes søknaden i to omganger, hvorav dette er forsendelse 1.
 
 
Eivind Huseby
Ansvarlig søker
Mob: +47 47 64 05 05
eivind.huseby@norconsult.com

Norconsult AS, Postboks 626, NO‐1303 Sandvika
Vestfjordgaten 4, NO‐1338 Sandvika
Tel: +47 67 57 10 00 | Fax: +47 67 54 45 76
www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an
intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or
distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any
such viruses in this message or any attachment.
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet
må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet
må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet

må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn

formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Tegningsnummer Revisjon

Sigevannsanlegg

-

Plan og snitt

1:150

RAUDSAND DEPONI 2
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FORELØPIG 2017-01-13
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(gjelder A3)
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Notat
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Til: Nesset kommune 
Fra: Norconsult AS på vegne av Bergmesteren Raudsand AS 
Dato 2019-12-10 

Dispensasjonssøknad for tiltak i Deponi 2 i henhold til byggesøknad 

Figur 1: Reguleringsplankart som viser plassering av deponi 1-5. 

Vedlegg B-01
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Krav knyttet til møllestøvsekker 
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, som befinner seg på gnr./bnr. 40/81 og 40/50. 
Bergmesteren Raudsand AS (BMR) er grunneier av gnr./bnr. 40/81, mens Veidekke ASA leier gnr./bnr. 
40/50 av staten. 

Møllestøvet er industriavfall (finmalt aluminiumoksid) som stammer fra virksomheten Aluscan, senere 
Aluvest og Alumox AS (Kilde: miljodirektoratet.no). Miljødirektoratet skriver på nettsiden sin 14.05.19 at 
sekkene er svært skjemmende og området skulle vært ryddet opp for lenge siden 
(https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/mai-2019/mollestovsekkene-i-raudsand-ma-tildekkes/). 

Bergmesteren Raudsand AS har fått tillatelse etter forurensingsloven til å etablere et nytt deponi for ordinært 
avfall, Deponi 2, over de deponerte møllestøvsekkene etter at disse er tildekket.  

 
Figur 2: Plassering av 
møllestøvsekker på Raudsand 

 
Figur 3: Bilde av møllestøvsekker på 
Raudsand (kilde: miljødirektoratet.no). 

Miljødirektoratet vurderer at 
tildekking av møllestøvsekkene som 
BMR har søkt om, er en miljømessig 
forsvarlig løsning. Tildekkingen vil 
hindre vann i å renne gjennom dette 
deponiet og dermed hindre at 
partikler fra deponiet spres og 
innebære en miljømessig forbedring. 
 
Miljødirektoratet skriver på 
hjemmesiden sin at de vurdere 
tildekking til å være en bedre 
løsning enn å forsøke fjerne 
sekkene. Sekkene er i en så dårlig 
forfatning at Miljødirektoratet mener 
at det vil være vanskelig å fjerne 
sekkene uten at de revner og 
etterlater seg større mengder støv i 
terrenget. 
 
 

For å sikre at sekkene blir forsvarlig tildekket, har Miljødirektoratet gitt BMR pålegg om å dekke til 
møllestøvsekkene også dersom det ikke blir etablert et deponi slik som reguleringsplanforslaget legger til 
rette for. Uansett hva som blir utfallet av pågående plansak i området har Miljødirektoratet satt krav om 
tildekking av møllestøvdeponiet innen 30.06.20.  

Kravet om tildekking innen 30. juni gjelder de sekkene som ligger på eiendommen til BMR. Gis det 
dispensasjon vil hele området bli dekket til raskest mulig, også de møllestøvsekkene som ligger på statens 
eiendom.  
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Dispensasjonssøknad 
Miljødirektoratets krav om dekke til møllestøvsekkene innen gitte frister, og uttrykte ønske om at dette 
arbeidet skjer raskest mulig, gir behov for å starte opp jobben med tildekking umiddelbart, samt å kunne 
jobbe samlet og kontinuerlig med tiltak for klargjøring i området for Deponi 2.  
 
For at dette arbeidet skal kunne holde frem etter at reguleringsplanen er godkjent vil det være nødvendig å 
få en dispensasjon fra rekkefølgekravet § 9.7.  
 
Det fremgår av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 første og andre ledd at: 

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne 

lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 

Om det rettslig sett er anledning til å gi dispensasjon vil derfor være avhengig av: 

− om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse, ikke blir 
vesentlig tilsidesatt, og 

− om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 

 

Figur 4 - Bilde som viser området nord for tunnelen. Dagens avkjørsel til Deponi 2 er vist på bildet. 
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Rekkefølgekravet som det søkes dispensasjon fra 
Rekkefølgekrav som fremkommer av reguleringsbestemmelsene § 9.7 til planen lyder: 

«Eksisterende avkjørsler langs fv. 666 skal stenges jf. plankartet før det blir gitt igangsettelsestillatelse for 

nye tiltak innenfor Deponi 1- Deponi 6.» 

I innspill fra Statens vegvesen gjennom merknad til oppstart og dialog undervegs i planarbeidet for 
Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand er det stilt krav om at det skal ryddes opp i kryss- og 
avkjørselsforhold. Det er påpekt at området rett utenfor tunnelen er utflytende og bør strammes inn. Videre 
har Statens vegvesen uttrykt ønske om planskilt kryssing dersom det blir stor trafikkøkning mellom øvre og 
nedre del av planområdet. Det har ikke fremkommet direkte at det kreves at avkjørsler skal stenges, men det 
er likevel tatt med et rekkefølgekrav som imøtekommer Statens vegvesens innspill.   

 

Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand 

 

Figur 5 - Det aktuelle området er markert med rød pil i figuren.  
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Vilkår for dispensasjon 
Som vilkår for dispensasjonen er det etter møte med Statens vegvesen v/Linda Heimen 6.desember 2019 
foreslått følgende: 

− Avkjørsel mot øst vil stenges og det etableres sammenhengende grøft på strekningen fra 
tunnelportalen og forbi avkjørselen som stenges. Dermed blir den ene av de to avkjørslene som 
rekkefølgekravet retter seg mot stengt slik §9.7 stiller krav om. Dette gir en oppstramming av 
området utenfor tunnelportalen og dermed en forbedring av dagens situasjon med hensyn til 
trafikksikkerhet.  

− Sørligste avkjørsel mot vest (til deponiområder) trekkes så langt fra tunnelportalen som mulig, 
strammes opp og utformes i henhold til gjeldende krav til avkjørsler (Håndbok N100 og V121). Det 
sikres tilstrekkelig sikt i avkjørsel, der nødvendig terrengbearbeiding og ev. vegetasjonsrydding 
foretas.  

  

Figur 6 – Skissen viser tiltak langs fv. 666 mot øst for å avgrense vegarealet og stenge avkjørsel mot øst. Skissen viser 
også tiltak for utbedring av sikt i avkjørsel til Deponi 2. Dette er planlagt som tiltak i fase 1 og settes som vilkår for 

dispensasjonssøknaden. 
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Hensynet bak bestemmelsen som det søkes om dispensasjon fra  
Det er først og fremst hensyn til trafikksikkerhet som ivaretas gjennom bestemmelsen samt at den dekker 
deler av det behovet for opprydding i utflytende trafikkareal som Statens vegvesen påpeker i sine innspill til 
reguleringsplanarbeidet.  

Ulempe ved en dispensasjon 
− En opprettholder avkjørsel mot vest til deponiområder som muliggjør anleggstrafikk fra 

havneområdet til deponiområder slik man har i dag. Man ivaretar dermed ikke trafikksikkerhet i like 
stor grad som ved en stenging. 

Fordel ved dispensasjon 
− Arbeidet med å få dekket til miljøskadelig møllestøvsekker kan gjennomføres raskest mulig, inklusive 

møllestøvsekkene på statens eiendom, som er regulert i miljødirektoratets tillatelse til deponi 2. 
− Ved at det stilles vilkår i forbindelse med dispensasjon vil dette medføre stenging av avkjørsel mot 

øst. Dette vil da skje tidligere enn om dispensasjon ikke gis.  
− Trafikksikkerheten ved kryss mot vest øker ved at avkjørsel strammes inn og siktforholdene bedres, i 

tråd med Vegvesenets innspill.  

Samlet vurdering 
Dispensasjon fra bestemmelse § 9.7 vil medføre: 

− Tildekking av hele området i Deponi 2 med miljøfarlig møllestøv vil kunne startes opp umiddelbart 
(Arbeidet med tildekking av møllestøvsekker på BMRs eiendom vil utføres før planfri kryssing er 
etablert i henhold til pålegg.) 

− Tiltakene som man er pålagt å gjøre i Deponi 2 gir en forventet trafikk på 30 biler i døgnet (som 
midddelverdi). Ved båtankomst kan det bli opptil 100 biler i døgnet. 

− Med den lave trafikkmengden som er på strekningen (ÅDT 570) og de vilkårene som er satt for 
dispensasjonen så vurderes det at trafikksikkerheten er ivaretatt på en forsvarlig måte i perioden fra 
planen er godkjent til kulverten er ferdigstilt og rekkefølgekravet i § 9.7 kan gjennomføres i sin 
helhet.  

− I deler av den perioden det søkes om dispensasjon vil området langs vegen være et anleggsområde 
i forbindelse med bygging av kulvert. I denne perioden vil fartsnivået på strekningen være lav. Figur 
under viser at trafikkavvikling i anleggsperioden kan gjennomføres på en forsvarlig måte. 
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Basert på disse vurderingene, er det vurdert at en dispensasjon ikke tilsidesetter hensynene bak 
bestemmelsen det ønskes dispensasjon fra. I lys av fordelene for miljøet som foreligger er det vurdert at det 
er tilstrekkelig overvekt av hensyn som taler for dispensasjon når de foreslåtte vilkårene for dispensasjon er 
oppfylt.  
 
Det bes om at det innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen § 9.7 for en av to avkjørsler slik det 
omtales ovenfor.  
 
Vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 er etter vårt syn oppfylt. Det søkes om at dispensasjonen skal ha 
varighet frem til ferdigstillelse av sideveger og kulvert under fv. 666.  
 

 

 

 

 

Figur 7 - Skisse viser omkjøringsløsning og avkjørsel til Deponi 2 slik det er tenkt løst under bygging av kulvert under fv. 

666. Kulverten er trekt noe lenger mot nord enn det som er vist i Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand. 



90/20 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage - 20/14399-3 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage : Søknad om dispensasjon.pdf

Notat 

Oppdragsgiver: Veidekke 
Oppdragsnr.: 5164095   Dokumentnr.: 1 

2019-12-10  |  Side 9 av 9 Dispensasjonssøknad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2019-12-10 Oversending til Nesset kommune PerLe SiKSu SiKSu 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 
 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 
Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 
på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 



90/20 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage - 20/14399-3 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage : 3D-skisse av ferdig overflate.pdf

"N
:\5

16
\4

0\
51

64
09

5\
BI

M
\V

A_
TI

\A
rk

fil
\\1

2 
Pe

rs
pe

kt
iv

sk
is

se
r.d

w
g 

- C
hS

an
 - 

Pl
ot

te
t: 

20
17

-0
1-

13
, 1

8:
08

:1
7"

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet
må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

PERSPEKTIVSKISSER

IKKE I MÅLESTOKK

RAUDSAND DEPONI

12

BERGMESTEREN RAUDSAND AS

5164095

(gjelder A1)

A01

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

A01 2017-01-13 For intern bruk hos utgivende part ChSan JFJ JFJ

PERSPEKTIVSKISSE 
LØSNING MED FALL 1:3

PERSPEKTIVSKISSE 
LØSNING MED FALL 1:2

FORKLARINGER
-

ANVISNINGER
1. -

HENVISNINGER
1. -



90/20 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage - 20/14399-3 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage : Driftssøknad Miljødir..pdf

Oppdragsnr: 5164095 
 Side 1 av 40 

Bergmesteren Raudsand AS 

Deponi for ordinært avfall på Raudsand 

Driftssøknad i hht. Avfallsforskriften

Januar 2017 



90/20 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage - 20/14399-3 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage : Driftssøknad Miljødir..pdf

 Oppdragsnr: 5164095 
   Side 2 av 40 

   

 

   

 
PROSJEKTRAPPORT 
 

Prosjekt nr.:  5164095 
 
Aktivitetsnr.: 100 

Rapportdato: 20. Januar 2017 

Tittel:   
Deponi 2 for ordinært avfall på Raudsand 
Driftssøknad i hht. Avfallforskriften  
 

Forfattere:  
  
Jens Erling Frøiland Jensen 
Kevin Tuttle 
Lena Evensen   
    

Rapport nr.: 

1 

Oppdragsgiver: 

Bergmesteren Raudsand  AS  
 

Kontaktperson/referanse: 

Tore Frogner 

Sammendrag: 
Rapporten er søknad om etablering av deponi for ordinært avfall.  
Det er beskrevet hvilke lokale forhold som foreligger og hvilke infrastruktur- og miljøtiltak og 
driftsopplegg som forutsettes gjennomført/etablert. Dette inkluderer 2 tette membraner under sentrale 
deler og supplerende tetting mot utlekking i sideskråninger ved deponiet. Det vil være kontrollert 
sigevannsoppsamling og rensing av sigevannet. En miljørisikovurdering som er utført konkluderer med at 
deponi- og grunnforhold er slik at de foreslåtte løsninger for tetting og sigevannsoppsamling er 
tilstrekkelige.  
Det er anslått at totalt ca. 1 250 000 m3 masser kan legges på etappen, som vil gi en levetid på ca. 25 år, 
avhengig av årlige mengder tilført. Det meste av massene som skal deponeres vil være forurensede 
løsmasser fra bygg- og anleggsvirksomhet, men med innhold av forurensningskomponenter under grensen 
for farlig avfall. 
Det er beskrevet et opplegg for avslutningstiltak og oppbygging av toppdekke. Videre er det beskrevet et 
opplegg for etterdrift i min. 30 år etter avslutning.  
Det er også beskrevet opplegg for miljøovervåking av luft- og vannutslipp i drifts- og etterdriftsfasen.  
Det er beregnet kostnader til avslutning og etterdrift og hvordan finansiell sikkerhet til dette skal etableres. 

 
 

Emneord (4 stk.): 
Avfallsdeponi 
Etablering 
Tiltak 
Avslutning 

Fylke: Møre og Romsdal  
Kommune: Nesset 
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1 INNLEDNING 

1.1 INTRODUKSJON 

Bergmesteren Raudsand AS er et firma som skal drifte deponier og tilhørende aktiviteter og anlegg på 
området ved Raudsand Gruver. Firmaet er eid av Envoilution Norge AS, som er eid av Envoilution 
International AS, Veidekke Entreprenør AS og Veidekke Industri AS. 
 
I hht. Avfallsforskriften søkes det om tillatelse til deponering (driftsstillatelse) etter forskriftens krav, basert 
på dispensasjon i hht. en miljørisikovurdering. Dette dokumentet gjelder som en driftssøknad med nødvendig 
vedlegg. I tillegg kommer miljørisikovurdering som leveres snart. Konklusjoner i denne legges til grunn i 
tiltaksvalg. 
 

1.2 TILTAK OG BELIGGENHET 

1.2.1 Lokalisering 

Tiltaket det søkes om er en planlagt deponiutvidelse oppå et område ved Raudsand gruver kalt deponi 
2. Tiltaket er av kategori 2 og vil være deponi for ordinært avfall og vil i tillegg kunne ta imot ikke 
reaktivt farlig avfall (asbest osv.)  
 
 Dette vil gi muligheter for fortsatt drift av anlegget på Raudsand i 20-30 år framover. 
 
 
Deponiet har beliggenhet nord: 7214135 øst: -743636 (EUREF89 UTM-sone 36) 
 
Totalt utgjør det nye arealet innenfor de forutsatte deponibegrensninger ca. 63.100 m2. 
 
Tiltaket ligger i Nesset kommune på gnr./bnr. 40/81 og 40/50. Eiendommen med naboeiendommer er vist på 
kart i vedlegg 1. 
 

1.2.2 Berørte eiendommer/naboer 

Følgende har eiendommer som ligger inntil eiendommene som tiltaket ligger på: 
 
Tabell 1  Berørte naboeiendommer 
 
Gnr. Bnr. Eier 
89 1 Sameiet Brakstadstranda, Gjemnes 

kommune 
40 13 Veidekke ASA 

40 49 Staten v/Næringsdepartementet
 
Siden eiendommene tiltaket ligger på har brede buffersoner (min. 50 m) utenfor deponigrensene ansees ingen 
av disse eller andre eiendommer å bli berørt. 
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1.3 LOKALE OVERORDNEDE FORHOLD OG MULIGE KONSEKVENSER AV TILTAKET 

Deponiområdet ligger i et dalsøkk som dels er naturlig fjellgrunn og dels utsprengte områder etter uttak av 
malm (se tegn. 01 for oversikt over dag-/malmbrudd) 
 
Nærmeste bebyggelse og/eller naboaktivitet (noen få boliger) er ca. 0,8 km unna, mens tettbyggelse er ca. 1,2 
km unna.  
 
Adkomst skjer fra E39 via fylkesveg 666 av god standard. Dagens og framtidig trafikkbelastning fra annen 
trafikk på dagens adkomstveg er relativt beskjeden (ÅDT 580, økende til ÅDT 600).  
 
Følgende arealer framkommer ut fra de foreslåtte løsninger og begrensinger: 
 

• nedbørsfelt som ikke er avskåret og som drenerer inn på deponiområdet: 65 000 m2 
• areal av selve deponiet: 63 100 m2 
• areal av område med dobbel membran og supplerende naturlig tetting: 44 700 m2 
• areal av bratte sideskråninger med enklere tetteløsning: 18 400 m2 

Det er foreslått løsninger i overgangene for hvordan vann fra brattere sideskråninger skal renne inn oppå 
membranen.  
 
Det skal etableres egen løsning for deponi med møllestøv med egne sigevannsoppsamling og transport ut til 
overvåking og ved behov rensing.  
 
Alt sigevann fra det nye deponiet skal samles opp, renses og slippes ut i Tingvollfjorden på 30 m dyp. Fra 
utslippsstedet er det ingen grunne terskler utover i fjorden før den treffer innløp fra havet via to sund lenger 
ute.  
 
Fjellet i området er i hovedsak granittiske/diorittiske gneiser som har intrusjoner av gabbroer/doleritter. 
Disse intrusjonene ble under den kaledonske metamorfosen omdannet til amfibolitter. Disse malmførende 
amfibolittene er i seg selv tette. Utsprengning av malm har medført oppsprekking i overflaten. Det er flere 
mindre sprekkesoner på tvers nedover i området.  
 
Det er utarbeidet en miljørisikovurdering i henhold til Vedlegg I i kapitel 9 i Avfallsforskriften. Denne 
miljørisikovurderingen konkluderte med at det ikke er sannsynlighet for diffuse lekkasjer av sigevann over 
5% av tilført vannmengde, slik at dette bør kunne gis fritak for forskriftens krav om en fullverdig geologisk 
barriere kombinert med kunstig bunnmembran i deponiets bunn og sider. I stedet er det foreslått 
bentonittmembran og en kunstig membran i bunn kombinert med pålegging av membrantetting og injisering 
av sprekkesoner i de bratte fjellsidene. 
 
En tidligere GIS analyse av ytre miljø forhold ved mulige deponier på Raudsand viser at det ikke er påvist 
noen naturvernområder eller kulturminner innenfor 1000 m fra foreslått deponi 2. I forhold til rødliste arter 
er databasens artskart lagt til grunn (kategoriene: kritisk truet, sterkt truet, sårbar og nær truet). Det er påvist 
flere rødlistearter i området, men disse ligger i tettbebyggelsen ved Raudsand, dvs. relativt langt unna et nytt 
deponi 2. Det er registrert noe klåved (en plante med status nær truet) rett sør for område for deponi 2. Det er 
ansett som svært lite trolig at rødlistearter blir påvirket av et deponi i Raudsand.  
 
Det er ingen boliger eller annen aktivitet i umiddelbar nærhet. Nærmeste bebyggelse er ca. 600 m unna. 
 
Det er flere vassdrag rundt det foreslåtte deponiområdet, men disse ligger høyere oppstrøms eller er adskilt 
fra dette med terrengrygger som utgjør vannskiller, og det anses som lite trolig at vassdragene vil bli påvirket 
av deponiet.  
 
Det er heller ikke spesielle friluftsinteresser og fritidsbebyggelse i det nærliggende området hvor tiltaket kan 
få innvirkning. Nærmeste fritidsbebyggelse er ca. 2 400 m unna. 
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Det er ikke fare for uforutsette naturlige ulykker som stein-/jordras, snøskred, oversvømmelser osv. i 
området. Deponiområdet har noen bratte fjellsider som utgjør en risiko for mindre ras og steinsprang, og 
dette må løses i planlegging og etablering gjennom rensk, tildekking/sikring osv. 
 

1.4 SØKER 

Søker er Bergmesteren Raudsand. 
 
Søkers kontaktperson er Tore Frogner, email: tore.frogner@veidekke.no  
Tlf. nr. : 21 05 50 00 
Mobil : 41 66 05 29 
 
Grunneier er dels Bergmesteren Raudsand AS og dels Staten ved Næringsdepartementet. 
 

1.5 BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING (KU) 

Tiltaket er i utgangspunktet ikke underlagt obligatorisk krav om pålagt KU i henhold til Plan- og 
bygningsloven (KU-forskriften §2). Vedlegg II i forskriften sier at for «Større deponier for masse på land og 
i sjø» skal det vurderes om tiltaket gir «vesentlige virkninger for miljø og samfunnkonsekvenser» i hht. 
vedlegg III i forskriften.  
 
Ut fra en vurdering av de stedlige forhold som er kartlagt tidligere og eksisterende og planlagte miljøtiltak og 
infrastruktur, kommer ikke tiltaket inn under kriteriene i KU-forskriftens vedlegg III.  
 
Det er imidlertid en KU under utførelse i forbindelse med ny reguleringsplan for hele gruveområdet, som 
også vil inkludere dette tiltaket. Det skal dermed være tilgjengelig en KU som en del av søknadsprosessen. 
 

1.6 GJELDENDE TILLATELSER 

Gjeldende tillatelse til deponering av saltslagg og filterstøv i deponiet «Bergmesteren» på Raudsand er gitt av 
Miljødirektoratet, datert 21.01.2003. Den gjelder for det som benevnes som deponering av saltslagg og 
filterstøv fra Aluvest og er en endring av tillatelsen av 08.10.1999, og den omfattet en deponering av 
filterstøv på deponiet «Bergmesteren» på Raudsand, som ligger sentralt på det planlagte deponiområdet.  
 
Det er i tillatelsen satt vilkår om overvåking og diverse tiltak, samt krav om avslutnings- og etterdriftsplan. 
 

1.7 SØKNAD – I HHT.  DEPONIFORSKRIFT 

Denne søknaden gjelder etablering og drift av deponi 2 på nytt areal ved Raudsand gruver fra 2017 og 
20-25 år framover i henhold til Avfallsforskriften av 1.06.2004, kapitel 9. 
 
Det omsøkte tiltaket er av kategori 2 og vil ta imot såkalt ordinært  avfall, men uten de 
avfallsfraksjoner som ikke er tillatt i hht. deponiforbudet fra 2009 . 
 
For det nye området må en endelig løsning avgjøres etter en detaljert grunnundersøkelse her.  De tiltak som 
foreløpig forutsettes her er: 
 

• Rensk og rensprengning av alle fjellsider og tilgjengelig bunnparti 
• Tildekking med marin tett leire av eventuelle synlige sprekkesoner på flate deponiarealer i 

bunn som er tilgjengelig  
• Bearbeiding og planering av stein- og løsmasser i bunn og sider av området  
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• Injisering av potensielt vannførende sprekkesoner i fjell i de bratte sidene av deponiområdet 
• Påsprøyting av sprøytebetong med kunststoffmembran utenpå og beskyttelse utenpå dette 

igjen på sprekkesoner i fjell i de bratte sidene 
• Utlegging av utjevnende underlagsmasser i det meste av bunnområdet med maks. helning 

1:2,5 
• Etablering av dobbel membran oppå dette; en kunstig HDPE-membran og en 

bentonittmembran 
• Etablering av et oppsamlings- og transportsystem for grunnvann og oppstrøms overvann 

under membranene  
• Etablering av et heldekkende min. 0,5 m drenslag oppå membranene på det flatere 

bunnområdet 
• Etablering av et heldekkende drenslag utenpå de bratte sideskråningene gjennom fylling av 

drenerende masser inntil fjellet under drift 
• Etablering av et separat oppsamlings- og transportsystem for sigevann fra møllestøvområde 

under membranene, videre transport ut til rensing eller utslipp via lavpunkt nederst i 
området 

• Etablering av et oppsamlings- og transportsystem for sigevann fra deponi 2 i drenslaget 
oppå membranene, med tett gjennomføring i lavpunkt nederst i området 

• 3 separate transportledninger ut av deponiet til område nedenfor (overvann, sigevann fra 
møllestøv, sigevann fra deponi 2) til hhv. terrengutslipp og sigevannsrenseanlegg 

• Etablering av et renseanlegg med tilsetting av fellingskjemikalier, lufting, 
sedimenteringsbasseng og etterbehandling med sandfilter og kullfilter 

• Påslipp av renset sigevann til tunnelinntak på kote +25 og videre via tunnelsystemet til 
dypvannsutslipp på 30 m i sjøen 
 

 
Gjennom utført miljørisikovurdering og supplerende vurderinger er det lagt til grunn at dette er en 
tilstrekkelig løsning for deponi 2. Det vil være kontrollmålinger av renset sigevann og drensvannet fra 
møllerstøvet slik at eventuelt uakseptabelt utslipp kan lett fanges og renses i fangdammen nedstrøms 
deponiet. 
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2 AVFALLSTYPER OG -MENGDER TIL DEPONIET 

2.1 TILLATTE AVFALLSTYPER TIL DEPONIET 

Tiltaket er av kategori 2 og vil ta imot såkalt ordinært avfall som kan klassifiseres med koder i hht. NS 9431. 

 
Det legges opp til å motta følgende avfall med tilhørende EAL-koder for deponering: 
 

 170504 Middels og lett forurensede masser fra bygg- og anleggsvirksomhet 
 170504, 170508 Forurensede gravemasser i urbane og industrielle områder   
 170101 , 170102 , 170303 Betong ++ 
 170506 Sedimenter fra mudringsoperasjoner 

 170504 og 170503 Skytebanemasser 
 165072 Rest fraksjon fra behandlet borkaks. 
 190102, 190112 , 190114 Bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg etter utsortering av metaller 
 190802, 200102 , 200202, 200303 gateoppsop, ristgods, silgods og sandfang- og aktiv kullavfall fra 

avløpsrenseanlegg  
 170605 Asbestholdig avfall, forbehandlet og deponert etter retningslinjer angitt av 

miljømyndighetene   
 

Andre avfallstyper kan mottas hvis fylkesmannen etter en søknad tillater dette. 
 
Det vil ikke være tillatt å deponere: 
 

 biologisk nedbrytbart avfall, med unntak av avfall hvor totalt organisk karbon (TOC) ikke overstiger 
10 % eller hvor glødetapet ikke overstiger 20 %. 

 Farlig avfall – avfallstyper merket med * i den Europeiske avfallslisten (EAL-listen) 
 Avfall med innhold som overskrider grenseverdiene i avfallsforskriftens kapitel 11, vedlegg II. 
 Smittefarlig avfall 
 Radioaktivt avfall 

 
Alt avfall som skal tas imot må ha gjennomgått en basiskarakterisering. En framgangsmåte for å gjøre dette 
er beskrevet i «Karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi» (Avfall Norge, Norsk Industri; 
Maskinentreprenørenes Forbund, NFFA) fra juli 2015. Det er vist en skjematisk framgangsmåte i vedlegg 3. 
 
Viktige tester for avfall som skal tas imot vil være analyser av TOC og glødetap samt en basiskarakterisering.  

 
I noen tilfeller vil en kunne bruke tilstandsklasser for forurenset grunn ved vurdering av mottak av 
avfallsmasser. Det legges opp til å kunne ta inn masser opp til og med tilstandsklasse 5. 
 

2.2 ÅRLIGE MENGDER TIL DEPONI - PROGNOSER 

Alt innkommende avfall skal veies og kategoriseres. En vil derfor få god historisk oversikt over de mengder 
som vil være deponert på området. 
 
Den største mengden som ville kunne komme inn på deponiet vil være lettere og middels forurensede 
løsmasser fra fjerning av identifiserte utbyggingsområder med forurenset grunn. Denne mengden vil være 
svært avhengig av hvilke utbygginger som skjer og hvor de er. Det vil dermed kunne være stor variasjon fra 
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år til år. Det tas også sikte på å kunne ta imot avvannede mudringsmasser samt bunnaske fra 
avfallsforbrenningsanlegg etter utsortering av metaller. 
 
Det er også mulig det kommer inn mindre mengder andre typer avfall, som for eksempel gamle deponier som 
avdekkes og må fjernes i forbindelse med annen utbygging. 
 
Basert på en vurdering av mengder som oppstår innenfor et naturlig område logistikkmessig har 
Bergmesteren Raudsand foreløpig beregnet mengder avfall til deponi i årene framover. Disse er presentert i 
tabell 2. 
 
Tabell 2  Årlige mengder til deponi. 
 
Tidsrom Årlig mengde 

forskjellige avfallstyper 
som er tillatt 

Årlig mengde lettere og 
middels forurensede 
grave-/mudringsmasser 

Totale mengder i 
perioden 

0-5 år etter oppstart 25 000 tonn 50 000 tonn 375 000 tonn 
6-10 år etter oppstart 25 000 tonn 50 000 tonn 375 000 tonn 
11-15 år etter oppstart 25 000 tonn 50 000 tonn 375 000 tonn 
16-20 år etter oppstart 25 000 tonn 50 000 tonn 375 000 tonn 
21-25 år etter oppstart 25 000 tonn 50 000 tonn 375 000 tonn 
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3 FYLLINGSVOLUM OG LEVETID 

3.1 FYLLINGSVOLUM  

Totalt volum i deponi 2 vil avhenge av hvilken helning en legger inn på sidene for å få ferdige kotehøyder. 
Med 1:2 helning i sidene vil det være ca. 1,50 mill. m3 i ferdig deponi, mens det ved 1:3 helning vil være ca. 
1,25 mill. m3. Ferdig overflate for disse alternativene er vist på tegning 9,10,11 og 12. Ut fra en 
totalvurdering av sikkerhet, utseende osv. har en funnet at 1:3 skråninger er mest egnet.  
 
Volumbruk ved deponiet framover er basert på følgende erfaringsbaserte antagelser: 
  

 Ca. 1,7 tonn/m3 for forurensede masser ved deponering og komprimering (i hht. driftserfaringer). 
 Ca. 5 % total setning over for dagens avfall og framtidig med eksisterende sammensetning (det kan 

altså fyllest inn med en del overhøyde). 
 Ca. 10% av volumet som drensmasser, toppdekke, dekkmasser og andre rene masser. 
 Ca. 1,5 tonn/m3 for andre avfallstyper ved deponering 
 ca. 30 000 tonn møllestøv er i området, og dette antas å utgjøre ca. 20 000 m3 

 
Med disse forutsetningene vil det være plass til ca. 1,16 mill. m3 avfallsmasser ved et ferdig deponi med 1:3 
sidehelninger. 
 
Deponidybde vil i gjennomsnitt være 20-25 m, med forutsatt høyeste punkt på avsluttet og stabilisert deponi 
med toppflaten på ca. kote +280. 
 
Det er lagt opp til følgende tilførsler av avfallsmasser i driftsperioden. 
 
Tabell 3  Årlige volumtilførsler i deponi. 
 
Tidsrom Årlig mengde i m3 av 

forskjellige avfallstyper 
som er tillatt 

Årlig mengde i m3 av 
lettere og middels 
forurensede grave-
/mudringsmasser 

Totale mengder i 
perioden 

0-5 år etter oppstart 17 000 m3 30 000 m3 235 000 m3 
6-10 år etter oppstart 17 000 m3 30 000 m3 235 000 m3 
11-15 år etter oppstart 17 000 m3 30 000 m3 235 000 m3 
16-20 år etter oppstart 17 000 m3 30 000 m3 235 000 m3 
21-25 år etter oppstart 17 000 m3 30 000 m3 235 000 m3 
 
 

3.2 LEVETID OG TOTALE MENGDER I DEPONI 

Basert på dette og årlige mengder som anslått i forrige punkt, gir dette deponi 2 en levetid på ca. 25 år, 
avhengig av årlig tilførsel av avfall og forurensede masser.  
 
Totalt vil det ved ferdig oppfylling være ca. 1,8 mill. tonn deponimasser i deponiet. 
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4 LOKALITETSBESKRIVELSE OG EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 GENERELL BESKRIVELSE 

Det nye deponiområdet ligger i et småkupert terreng, vekslende mellom bart fjell, fjellkoller og myr/torvfylte 
forsenkninger med torv over morenemateriale. 
 
Mellom fjellkollene er det mindre daler med sprekker og svakhetssoner i berggrunnen. Nåværende 
fyllingsetappe er derfor avgrenset mot sør og vest av til sammen tre voller for å sikre kontroll med 
sigevannet.  
 

4.2 DEPONI FOR MØLLESTØV 

Kartet i vedlegg 1 viser også eiendomsgrenser, og man ser av figuren under at møllestøv-sekkene slik de 
ligger plassert i dag ligger på to forskjellige eiendommer, hvorav den ene er eid av Staten (den vestlige 
eiendommen. 
 

 
Figur 1 Plassering av møllestøv 
 
Det er deponert ca. 30 000 tonn møllestøv i området for deponi 2. Bildet som følger viser hvordan 
situasjonen er i dag. Møllestøvet er i dag fylt i bunn av dalen, så vann som renner gjennom må passere dette. 
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Figur 2 Møllestøv plassert i to deponier midt i og i siden av dalen 
 

4.3 GEOLOGISKE FORHOLD 

I deponiområdet ble det drevet på den malmførende amfibolitten (brun farge) som er omsluttet av 
granittiske/diorittiske gneiser (rosa og blekrosa farge), som vist på etterfølgende illustrasjon (deponiområdet 
med områder med uttak av malmførende amfibolitt er innringet med svart). 
 

 
Figur 3 Stedlige geologiske forhold 
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Granittisk gneis er en forholdsvis massiv bergart med lav til moderat oppsprekking. Gneisen vil ha lav 
hydraulisk konduktivitet og grunnvannsstrømningen vil være kontrollert av sprekker.  
 
 

4.4 HYDROGEOLOGISKE FORHOLD 

Det meste av deponiområdet er et tidligere dagbrudd hvor det er hentet ut jernmalm via overflaten og et 
gruvesystem. Tegning 1 bak viser dette systemet plassert på kartet. Under dagbruddet går det to 
gruvetunneler som tidligere ble benyttet til å frakte ut jernmalm. Det er flere sjakter i dagbruddet som går 
ned til tunnelene. Etterfølgende figur viser plan og et tverrsnitt av dagbruddet med sjaktene som går fra 
dagbruddet til underliggende tunneler. Sjakten vist med gul strek ligger under møllesekkene, og denne 
sjakten er ikke lokalisert i felt. Sjakten illustrert med grønn strek ligger relativt langt øst i dagbruddet, 
nedstrøms for møllesekkene. Transporttunnelene er vist med rødt og rosa. 
 

 
Figur 4 Plan og snitt av malmbrudd og underliggende gruvesystem 
 
Det er observert et punkt i felt hvor alt vannet drenerer under en sten, dette er trolig sjakten som ut fra 
tegningene leder vannet ned i underliggende gruveganger. Gruvegangen med utløp på kote +101, referert til 
som bremsebanetunnelen i figuren foran, er lokalisert i felt. Ved utløpet av bremsebanetunnelen er det en 
oppsamlingsdam for vann fra bremsebanetunnelen og overliggende gruvesystem, samt for overflatevann som 
renner ned langs fjellsidene og kommer inni dammen. Tegning 7 viser det terrenget som har avrenning til 
oppsamlingsdammen (fangdammen). 
 
For å kartlegge strømningsveiene for vann fra området og dagbruddet er det gjennomført flere 
sporstofforsøk. Disse forsøkene viser at gruvesjaktene i dagbruddet fungerer som sluk og ut fra 
observasjoner i felt vil det meste eller alt vannet i dagbruddet drenere inn i gruvesjaktene. En lite tilsig over 
utløpet av bremsebanetunnelen antyder en mulig spredningsvei fra tunnel på kote +120, som ligger 
dekket under en steinfylling. Dette vannet vil også følge forsenkningen i terrenget ned til 
fangdammen. 
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Dette lokale systemet ligger i betydelig avstand (ca. 200 m) fra de andre, større systemene mot sør, som vist 
på tverrsnittet på etterfølgende figur. 
 

 
Figur 5 Tverrsnitt nord-sør i grunnen (sett mot vest). 
 
 Det er svært lite løsmasser i deponiområdet og tilgrensende nedbørsfelt, og grunnvannet i området vil 
hovedsakelig strømme i eventuelle fjellsprekker. Ut fra geologisk og topografisk kart vil hoved-
sprekkeretningen i området være i øst-vestgående retning for store sprekkesoner. Det er også registrert 
sprekkesoner i nord-sør retning (parallelt Tingvollfjordens lengderetning) i sidene som vist på etterfølgende 
bilde. 
 

Deponi
området 
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Figur 6 Mindre sprekkesone i fjellside mot nord  
 
Det er ingen bebyggelse nær lokaliteten som blir eller evt. kunne bli forsynt fra grunnvann. Vanngiverevnen 
til berggrunnen i området viser seg å være meget begrenset. Det er ut fra dette ingen konflikt med 
grunnvannsinteresser på lokaliteten. 
 
Det er registrert nærliggende forekomster av marin leire i området ved Eidsvåg-Nesset som vist på 
etterfølgende figur (lyseblå farge). Dette kan gi tett og bearbeidbar leire til tettingstiltak. 
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Figur 7 Løsmassekart over Nesset – Eidsvåg-området (lyseblått er marin leire) 
 

4.5 EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR OG ANLEGG 

4.5.1 Håndtering/kontroll og utslipp av sigevann 

Det er deponert ca. 30 000 tonn møllestøv sentralt i området. Vann som renner gjennom dette er forutsatt å i 
hovedsak bli samlet opp i oppsamlingsdammen på kote +101 nedstrøms bremsebanetunnelen. Videre herfra 
ledes dette vannet ned til en lavereliggende tunnelinntak på kote +25 hvor det føres inn i det andre store 
gruvesystemet. Her blir det blandet med all annen avrenning (med langt større forurensning) fra hele det 
meget kompliserte Z-gruvesystemet, før det kommer ut i et felles utslipp til dypvannsutslipp på 30 meters 
dyp.  
 
Det er et oppstrøms nedslagsfelt etappe 2 på ca. 9 000 m2 (se tegn. 8). Overvann herfra fanges i dag opp i et 
sprekkesystem til en tunnel som ender ut øverst i det planlagte deponiområdet.  Vann fra tunnelen fanges opp 
og føres i tett OV-ledning et stykke ned i deponiområdet før det slippes ut og renner gjennom området med 
møllestøv før det meste renner ned i gruvesystemet nederst og ender ut bak fangdammen. 
 

4.5.2 Andre tiltak 

Rundt hele gruveområdet er oppsatt et 2 m høyt flettverksgjerde. Gjerdet skal hindre uvedkommende å gå inn 
på området av sikkerhetshensyn. Det er bom inn til området, som holdes låst. 

4.5.3 Støy 

 
Støy i området skapes av biltrafikk til og fra plassen, samt bruk av egne maskiner i forbindelse med 
avslutning/tildekking av nærliggende deponi 1. På grunn av begrenset støynivå og stor avstand til naboer 
betraktes ikke støy som noe problem i forhold til omgivelsene eller sett i forhold til vegtype og vegstandard.   
 



90/20 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage - 20/14399-3 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage : Driftssøknad Miljødir..pdf

 Oppdragsnr: 5164095 
   Side 18 av 40 

   

4.6 PLANLAGTE AVBØTENDE TILTAK FOR NYTT DEPONI 2 

4.6.1 Tiltak på deponi for møllestøv 

Utlekkingstester som er utført på møllestøvet viser at dette for alle parametere unntatt ristetest for antimon 
og fluorid ligger under krav til masser som kan gå til deponi for inerte masser. For kolonnetesten (som er mer 
lik en reell deponisituasjon) er ingen verdier over krav til inert deponi. Resultatene er vist i vedlegg 2. Det er 
betydelig avstander i fjell til mulige utlekkingspunkt. Vannet som renner i bunnen av Deponi 2 samles i 
sjakter og Bremsebanetunnelen og føres til Fangdammen, der det blir kontrollert og eventuelt renset ved 
behov. 
 
En ønsker en kontroll med vann som har gått gjennom møllestøvet. På bakgrunn av forholdene på stedet og 
utførte tester foreslås følgende tiltak: 
 

• Masseflytting av møllestøvet vekk fra bunn av dalen slik at det blir liggende oppe mot siden (se tegn. 
5 og 14 bak) i to delområder 

• Avretting av møllestøvet med fall mot tette leirvoller som etableres nederst for å samle opp vann 
• Legging av et oppsamlingssystem med perforert ledning på oppsiden av leirvollen 
• Overføring av sigevann i egen ledning i borhull til en kum nedstrøms deponiet.  
• Avhengig av forurensningsinnholdet vil vann fra møllestøv-området ledes til renseanlegget eller 

direkte til fangdammen. I begge tilfeller går det videre derfra til dypvannsutslipp.  
• Etablering av membraner oppå møllestøvet, men under de nye avfallsmassene som skal inn. 

 
 

4.6.2 Miljørisikovurdering – konklusjoner  

Miljørisikovurderingen skal klargjøre om det er grunnlag for unntak fra eller lemping av kravene som 
gjelder, bl. a. krav om dobbel bunntetting. Miljørisikovurderingen er bygget opp trinnvis: 
 

Trinn 1: Kildekarakterisering. Skal avdekke hvilke miljøfarlige stoffer som kan sive ut fra deponiet 
og mengdene av disse. 
Trinn 2: Transportkarakterisering. Skal avdekke hvor store sigevannsmengder som kan sive 
ukontrollert ut fra deponiet, og hvor det havner. 
Trinn 3: Resipientkarakterisering. Skal avdekke om det er fare for en forurensning av resipienten. 
 

Vannbalanseberegningene synliggjør at diffust utslipp av sigevann er betydelig lavere enn 5% av total 
beregnet sigevannsmengde. Et viktig forhold fra miljørisikovurderingen er at dersom tiltakene skulle likevel 
medføre et diffust utslipp mer enn 5% av sigevannet, så vil dette havne i fangdammen nedstrøms 
deponiområdet og videre til dypvannsutslipp. Det er dermed ikke et ukontrollert/diffust utslipp. Man vil 
kunne igangsette rensetiltak på det vannet som havner i fangdammen. Det legges til grunn at deponiet er 
designet med tilstrekkelige tettetiltak, slik at det ikke blir behov for rensing av vann i fangdammen.  
 
 
Basert på en vurdering av de tiltak som vil bli etablert og de lokale forhold som er registrert, anses deponiet å 
ikke skape noen uakseptable utslipp og miljøeffekter. Hovedkonklusjonen er at det ikke synes påkrevd med 
en dobbel membran (en fullverdig naturlig geologisk barriere og en heldekkende supplerende kunstig 
barriere) helt ut etter Avfallsforskriften for å oppnå lav nok utlekking fra deponi 2. Det legges i stedet opp til 
en tilnærmet dobbel tettingsløsning som er beskrevet i de neste punktene. 
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4.6.3 Fysiske tiltak for utlekkingskontroll på nytt deponi 2 

4.6.3.1 Utgangspunkt - tetting 
Den største utfordringen på området er de høy og bratte sideskråningene med fjell. Slike er erfaringsmessig 
svært vanskelige å få tette nok til å tilfredsstille forskriftens krav med løsninger som er praktisk 
gjennomførbare. Det er derfor naturlig å se på løsninger for de flatere bunnarealene og bratte sideskråninger 
hver for seg. 
 

4.6.3.2 Naturlig barriere 
  
I utgangspunktet legges til grunn at det først etableres en naturlig geologisk barriere, evt. med supplerende 
tiltak. Det gjøres en visuell kartlegging av flatere bunnarealer som er synlige for å finne eventuelle permeable 
områder i form av sprekkesoner. Supplerende tettelag kan oppnås ved legge på min. 1 m komprimert lokal 
tett (marin) leire på identifiserte sprekkesoner på flate områder. Det vil dermed være en naturlig barriere på 
det meste av bunnarealet. 
 
I bratte sideskråninger vil supplerende tetting være injisering av identifiserte sprekkesoner. Sammen med 
relativt tett fjell utenfor sprekkesonene vil en dermed få en rimelig tett barriere innerst.  
 
 

4.6.3.3 Supplerende tetting på flatere bunnarealer 
 
Tegn. 5 og 6 og 14-21 viser hvordan en ser for seg å bygge opp det sentrale bunnområdet, som utgjør ca. 
44 300 m2, vs. ca. 70 % av det totale bunnarealet. Det legges opp til en dobbel membran på disse flatere 
områdene. Denne skal bestå av en HDPE-membran og en membran med bentonittmatter, evt. med et tynt 
drenssjikt mellom. Alternativt kan det benyttes en sammenføyd kombinert membran med de samme 
materialene. Innfesting av membran er vist på tegn. 30 og 31. Innledningsvis bygges bunn opp stedlige 
masser med fall maks. 1:2,5 slik at mindre skråninger og sprang jevnes ut. Massene vil være drenerende, og 
lede overvann og evt. grunnvann som trenger inn under membranene.  
 

4.6.3.4 Supplerende tetting i bratte sideskråninger 
I de bratte sideskråningene legges det opp til følgende supplerende tetting: 
 

• Det sprøytes på fiberarmert sprøytebetong på identifiserte sprekkesoner (ca. 10 cm tykkelse i snitt) 
• Utenpå sprøytbetongen sprøytes en fleksibel membran av kunststoff 
• Utenpå dette sprøytes på et dekklag med sprøytebetong 
• I overgangen til membran nederst langs skråningene sprenges ut et spor ca. 1 m rett inn ved hjelp av 

skånsom sprengning med sømboring (se tegning 31). Det sprenges også ut en innfestingsgrøft for 
bunnmembran. Dette fylles med komprimert plastisk leire. Dette vil hindre sigevann som renner ned 
i de grunne sprengingssprekkene å renne videre, men tvinges ut i drenslaget over membranene. 

 

4.6.4 Tiltak for sigevannsoppsamling 

Bunn av deponiet etableres slik at en får et bunntrau med fall mot påslippspunkt som vist på tegn. 5 og 6. 
Dette oppnås ved å flytte løsmasser og stein som ligger i området og ved behov tilføre mer. Bratte 
fjelloverganger vil også bli jevnet ut med egnede masser. Massene vil bli komprimert og større stein i 
overflaten fjernet.  
 
Oppå membranene må det etableres et heldekkende dreneringslag på 0,5 m tykkelse oppå hele området med 
2 membraner. I dette legges perforerte oppsamlingsledninger for sigevann som vist på tegn. 5 og 6. Disse 
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oppsamlingsledningene føres ut til kanten av deponiområdet på 5 steder i oppstrøms ende, med etablering av 
overvåkings- og spylepunkt her. 
 
Sigevannsledningene for deponi 2 samles i et lavpunkt like ovenfor endevoll nederst som vist på tegn. 07. 
Her føres de ned gjennom membranene i tett gjennomføring. Det bores hull opp fra det flate området 
nedenfor veg/endevoll opp til lavpunktet for membranen. Gjennom hullene føres overvannsledning, 
sigevannsledning fra deponi 2 og sigevannsledning fra møllestøv-området 
 

4.6.5 Rensing av sigevann 

4.6.5.1 Utgangspunkt 
 
Det antas at det blir et krav til rensing ved et nytt deponi 2. 
 

4.6.5.2 Resipient 
 
Tilgjengelig materiale og observasjoner (gamle flyfoto, gruvekart, terrengforhold og sporstofforsøk) viser at 
alt eller det meste av vann fra område for deponi 2 ledes ut i Tingvollfjorden via fangdammen og 
etterfølgende gruvesystem og dypvannsutslipp på 30 m. Det vil derfor ikke påvirke nærliggende bekker. 
 
Resipient er dermed Tingvollfjorden, som tidligere har mottatt betydelige forurensingsmengder fra anleggene 
på Raudsand. Dagens situasjon ut fra gjennomførte undersøkelser de senere årene er at en registrerer en 
forbedring av miljøforhold og lavere forurensningsinnhold.   
 
Det legges opp til at sigevannet renses slik at det ikke skjer en forverring av miljøforholdene i fjorden.  
 

4.6.5.3 Forutsatt rensing 
Den nye typen deponier (etter 2009) gir en helt annen sammensetning av sigevann enn de tidligere 
kommunale deponiene. Innholdet av organisk materiale er langt lavere, så biologiske renseprosesser er lite 
aktuelle. Mye av forurensningene er knyttet til partikler, så det er viktig å få felt ut maksimalt av disse. 
 
Her følger en vurdering av renseprinsipper knyttet til en del viktige parametere. 
 
Metoder som kan anvendes for fjerning av tungmetaller inkluderer: 
 
• Sedimentering/felling, gjerne supplert med kjemisk behandling (fellingskjemikalier) 
• Adsorpsjon med aktivkull 
• Bioadsorpsjon 
• Ionebytting 
• Omvendt osmose (RO) 
 
Av disse metodene er kjemisk felling den mest anvendte. Tungmetallene felles normalt ut som hydroksider 
eller sulfider. I den grad tungmetallene er bundet til partikulært materiale vil disse fjernes gjennom en 
effektiv partikkelseparasjon. 
 
PAH'er er en fellesbetegnelse for stoffer som består av flere aromatiske ringer og som ikke inneholder 
substituenter. Disse stoffene er svært hydrofobe og adsorberes til partikler med høyt innhold av naturlig 
organisk materiale. Da PAH'ene er bundet til partikulært materiale vil en effektiv partikkelfjerning også 
fjerne disse stoffene. 
 
BTEX er en fellesbetegnelse for stoffene benzen, toluen, etylbenzen og xylener.  Alle BTEX-stoffene er 
såkalte flyktige organiske komponenter, som innebærer at de har metningstrykk som gjør at de ved vanlige 
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betingelser kan gå over fra væskefase til gassfase og dermed unnslippe vannfasen. Ved lufting av vannfasen 
økes overflatearealet og unnslippingsgrad mellom væske- og luftfase. Et aerobt luftetrinn vil dermed også ha 
denne effekten. 
 
Det er gjort en vurdering av aktuelle rensemetoder; som:  
 
Sedimentering/filtrering 
Kjemisk felling 
Oksidasjon 
Biologisk rensing (aktivslam, biofilm) 
Membranseparasjon (RO) 
Adsorpsjon (aktivkull) 
Ionebytting 
Luftet lagune 
Biodammer med og uten vegetasjon 
Jordrenseanlegg 
Våtmarksfiltere 
 
En presentasjon av rensemetoder og egenhet for forskjellige forurensningsparametere er vist i vedlegg 6. Ut 
fra vurderingen er det anbefalt å legge til grunn følgende prosess (se tegn. 7, 32 og 33): 
 

 
1 Innledende tilsetting av kjemikalier som øker flokkulering av partikler 
2 Etablering av trappeløsning med vannfall, hvor kjemikaliene blandes inn og det skjer en 

luftingsprosess 
3 Innføring i sedimenteringsdam, hvor det skjer flokkulering i første del (med delevegger) og rolig 

strømming for sedimentering/felling i siste del 
4 Overløpsanordning i nedkant av bassenget, som fører større overflateavrenning mer direkte til 

fangdammen. Dette vil være større regnskyll som faller på overflater uten deponert avfall av noe 
tykkelse. En slik støtbelastning til overløp vil dermed i stor grad være rent regnvann. 

5 Etterpolering i sandfilter før avsluttende kullfilter 
6 Påslipp til fangdammen nedenfor og derfra til Z-gruvesystemet på kote +25. 
7 Flyt ned gjennom Z-gruvesystemet ned til -150 og opp igjen til utslippsted med mengdemåling og 

analysepunkt på +4 og via dette til dypvannsutslipp i fjorden på 30 m dyp 
 
Anlegget er dimensjonert for å gi mellom 80 og 90 % utfelling av partikler, , siden forurensningene i stor 
grad felles ut sammen med partiklene. Resterende oppløste forurensningene blir bundet til aktiv-kullfilter i 
siste trinn. 
 
 
Når en skal dimensjonere renseanlegget mht. maksimal vannmengde gjennom anlegget, vil Ssituasjonen med 
mest belasting fra utlekking av forurensing fra deponimassene vil være mot slutten av driftstiden, når hele 
deponiarealet er dekket med avfall. Samtidig vil eEn slik situasjon vil erfaringsmessig gi en meget stor 
fordrøyning, siden nedbøren må trenge gjennom finkornede masser før den går inn i sigevannssystemet. Hvor 
stor denne fordrøyningen er med denne nye deponitypen er det begrenset erfaring med. Mange undersøkelser 
fra kommunale deponier viser at en kan ha en forskyvning/fordrøyning hvor sigevannsmengdene kan vise en 
variasjon som ligger en eller flere måneder bak nedbørsvariasjonen. Døgnvariasjoner vil ofte jevnes 
betydelig eller helt ut. 
 
Å dimensjonere et renseanlegg for sigevann er derfor en utfordring mht. kapasitet. Tidligere registreringer 
ved flere deponier har antydet en maks. sigevannsavrenning tilsvarende ca. 15 mm nedbør pr. døgn på 
deponiets nedslagsfelt. Overført til Raudsand vil dette gi ca. 40 m3/time i maks. døgn, eller ca. 11 l/s.  
 
I veileder for sedimentering i avløpsrenseanlegg er det lagt opp til en overflatebelastning målt i 
m3/m2(basseng) pr. time med Qdim på 1,6. Med 40 m3/time vil dette gi en bassengoverflate på 25 m2 
(forutsatt 2,5x10 m med full dybde), og det legges opp til en vanndybde på totalt 2,5 m. 1,5 m av dette er 
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tørrværsvolum, mens ca. 1 m er fordrøyningsvolum før det overskytende går i overløp. Ved større regnskyll 
på bunnområder med beskjedne/ingen deponimasser oppå (liten fordrøyning, større vannmengder, lave 
forurensningskonsentrasjoner) vil det overskytende går i overløp til fangdammen og videre til 
dypvannsutslipp. 
 
Forutsatt renseanlegg er vist på tegn. 32. 
 

4.6.6 Tiltak for overvannsavskjæring og -bortledning 

Det er et nedslagsfelt som renner inn på deponi 2 på ca. 65.000 m2, mens selve deponiet utgjør ca. 63.000 
m2. Det meste av annet oppstrøms overvann i tilstøtende nedbørsfelt foreslås tatt inn i et avskjærende 
grøftesystem (se tegn. 5) og OV-inntak øverst. Dette vil lede overvannet bort fra deponiet eller under 
membranen. OV-systemet under membranen føres til samme lavpunkt som membranene, men under disse. 
Dette OV-systemet tar også inn OV fra tunnelåpningen øverst i området. OV-ledninger føres videre ut i 
borehull parallelt med sigevannsledningene. Nedstrøms deponiet slippes overvannet ut i terrenget utenfor 
nedslagsfeltet til fangdammen som vist på tegn. 7. 
 
  

4.6.7 Andre miljøtiltak 

Det nye deponiområdet i etappe 2 vil ikke ta i mot særlig organisk materiale, siden det er forbudt å deponere 
avfall med mer enn 10% innhold av TOC. Normalt vil prosenten være langt lavere. Ut fra en vurdering av de  
massetyper som er planlagt tatt i mot, vil det bli generert svært lite gass i dette deponiet. Deponi 2 anbefales 
derfor ikke bli tilrettelagt for eller bygd ut med kontrollert deponigassuttak eller gassovervåking.  
 
Det foreslås etablert en grønnsone rundt deponi 2 i 5-10 m bredde. Her må eksisterende busker og trær 
beskyttes, og supplerende stedlige trær plantes. I ytterligere 30 m ut må eksisterende busker og trær bevares. 
 
Området er inngjerdet allerede med et 2 m høyt flettverksgjerde med låst bom og porter.  
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5 OPPLEGG FOR DRIFT, OVERVÅKING OG KONTROLL AV NYTT 
DEPONI 2 OG FOR DEPONI FOR MØLLESTØV 

5.1 DRIFTSOPPLEGG 

5.1.1 Generelt opplegg 

Det skal lages en instruks for drift av deponiet. Deponiet skal drives slik at ulempene for nærmiljøet blir 
minst mulig. Tilgang til deponiet er avgrenset, og tømming på deponiet skal bare utføres bare av BMR eller 
av transportfirma som er godkjent av BMR. 
 
Internkontrollsystemet skal inneholder prosedyrer for avvikshåndteringer, stikkprøver, journalføring og 
kontrollrutiner for alle aktiviteter ved anlegget som kan gi forurensende utslipp. 
 
Planer for rutiner og tiltak under vanlig drift og avvikssituasjoner vil inneholde: 

 Driftshåndbok med instrukser og prosedyrer, inkl. avvikssystem 
 HMS-håndbok 
 Avslutningsplan for deponi 
 Etterdriftsplan for deponi 

 
Det vil benyttes en moderne utfyllingsmetode, hvor det fylles opp trinnvis i lag/floer på 2-3 m høyde. 
Transportkjøretøy og driftskjøretøy tilstrebes holdt atskilt. Det vil kun bli benyttet midlertidige dekkmasser 
ved behov, noe som gjør at maks.  5% av volumet vil være dekkmasser. Til midlertidig dekkmasse vil bli 
benyttes tilgjengelige renere/inerte løsmasser, Det legges opp til seksjonsvis oppbygging av deponiet. Når en 
seksjon er fylt opp, flyttes deponeringen videre til neste seksjon. 
 
Det tas sikte på å begynne øverst og fylle opp ca. halve dalen først ned en midlertidig endevoll på fjellterskel 
midt i dalen, med grense som vist på tegn. 2. Tildekking av møllestøvet vil inngå i første etappe, og vann fra 
nederste del vil inntil videre gå som overvann som ledes utenom fangdammen og sigevannssystemet. 
Membran legges på i to etapper, og siste del legges på når første deponietappe begynner å bli full. 
 
 
Prinsipielt legges det opp til et driftsopplegg som gir minst mulig miljøpåvirkning og ulemper for 
omgivelsene. Avfallet vil bli spredt ut og ved behov komprimert med passende utstyr straks etter tømming. 
Det tilstrebes en helning på overflaten mot midten, dvs. vekk fra sideskråningene. Aktivt fyllingsareal holdes 
så lite som mulig.  
 
Flygeavfall vil i minimal grad forekomme fra deponiet. Det vil heller ikke være nødvendig med særskilte  
tiltak mot skadedyr som rotter og lignende ved deponiet. Tiltak mot fugl vil heller ikke være nødvendig. 
 
Ved støvflukt må tiltak som fukting, saltpåføring osv. vurderes og ved behov gjennomføres. 
 

5.1.2 Deponering av spesielle avfallstyper 

Asbestholdig avfall og eventuell blåsesand skal deponeres på bestemte områder for hver av disse 
avfallstypene, som vil bli trukket opp av BMR før oppstart av deponiet. Områdene måles inn og skal ikke 
graves opp etter tildekking, men krever ingen andre særskilte hensyn, bl.a. siden tildekket/nedgravd asbest 
ikke representerer noen miljøfare i seg selv i deponiet. 
 
Andre avfallstyper som er tillatt deponert (se pkt. 2.1) trenger ikke spesielle deponeringsopplegg. Normalt er 
forurensede masser mindre problematisk å deponere enn avfall. 
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5.2 MILJØOVERVÅKNING 

5.2.1 Utgangspunkt 

Miljøovervåkningsprogrammet skal være i henhold til veilederen fra Miljødirektoratet (TA-2077/2005). 
Dette omfatter: 
 

• Overvåkingsprogram i hht. veileder 
• antall og plassering av prøvetakingspunkter  

 
 
Miljødirektoratet har på trappene en revidert veileder for sigevannsovervåking. Denne vil gi revidert 
parameterliste, prøvetakingsrutiner, prøvehyppighet, samkjøring med mengdemålinger og føringer til hvilket 
grunnlag som skal legges til grunn for overvåkingsprogrammet.  
 
Det forutsettes at miljøovervåkningsprogrammet ved behov  justeres i hht. revidert veileder når den 
foreligger. 
 
Foreslått lokalisering av prøvetakingspunkt er vist på tegn. 2. 
 

5.2.2 Sigevannsovervåking fra deponiområdet 

 
Sigevannsprøver fra deponi 2 kan tas ut før og etter renseanlegget.  
 
Karakteriserende parametere, tungmetaller og organisk screening vil bli analysert 4 ganger per år. Det vil 
som anbefalt i Miljødirektoratets veileder bli gjennomført en bred analyse av tungmetaller og miljøgifter 
hvert 5. år.  
 
Tabell 4    Overvåkningsprogram - standard – sigevann fra deponi 2 
   Under drift  

Parameter Enhet Best. 
grense 

Kvartalsvis 

Karakteriserende parametre:    
Temperatur ˚C - X 
Ledningsevne                  MS/m 1 X 
pH                             - - X 
Suspendert stoff mg/l - X 
Klorid mg/l - X 
KOF, kjemisk oksygenforbruk mg/l 10 X 
TOC  mg/l 1 X 
Ammoniakk+ammonium-N mg/l 0,1 X 
Total-N mg/l 0,1 X 
Total-P mg/l 0,05 X 
Jern (Fe)                      mg/l 1 X 
Mangan (Mn)                    mg/l 0,1 X 
   
Tungmetaller:    
Arsen (As)                 g/l 2 X 
Bly (Pb)                   g/l 1 X 
Kadmium (Cd) g/l 0,1 X 
Krom (Cr)                  g/l 1 X 
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Kobber (Cu)                   g/l 1,5 X 
Nikkel (Ni)              g/l 5 X 
Sink (Zn)                   g/l 3 X 
Kvikksølv (Hg)                g/l 0,01 X 
    
Organiske forurensninger:    
BTEX * g/l 0,2 X 
Oljeforbindelser (THC) * g/l 100 X 
PAH (16 PAH) g/l 0,2 X 

Naphthalen                     g/l 0,2 X 
Acenaphthylen                  g/l 0,2 X 
Acenaphthen                    g/l 0,2 X 
Fluoren                        g/l 0,2 X 
Fenanthren                    g/l 0,2 X 
Anthracen                      g/l 0,2 X 
Fluoranthen                    g/l 0,2 X 
Pyren                          g/l 0,2 X 
Benzo(a)anthracen              g/l 0,2 X 
Chrysen/ Triphenylen           g/l 0,2 X 
Benz(b+j+k)fluoranthen         g/l 0,2 X 
Benzo(a)pyren                 g/l 0,2 X 
Indeno(1,2,3-cd)pyren          g/l 0,2 X 
Dibenzo(a,h)anthracen          g/l 0,2 X 
Benzo(g,h,i)perylen            g/l 0,2 X 

    
 
 
Tabell 5   Overvåkningsprogram- utvidet - sigevann (forts.) 
   Under drift  

Parameter Enhet Best. 
grense 

4 
ganger/år 

Hvert 
5. år 

    
Hvis aktuelt: Bred analyse 
av tungmetaller (avtales 
med Miljødirektoratet) 

g/l  x 
 
x 

    
Bred analyse av organiske 
forurensninger: 

   
 

Polybromerte difenyletere * g/l 0,001  x 
Heksabromcyclododekan * g/l 0,01 x 
Tetrabrom bisfenol A g/l 0,005 x 
Bisfenol A g/l 0,001 x 
Alkylfenoler og –etoksilater 
* 

g/l 0,5  x 

Fenoler * g/l 0,5  x 
Klorfenoler * g/l 0,5 x 
Tinnorganiske forbindelser 
* 

g/l 0,01  x 

Ftalater * g/l 1  x 
Klorbenzener * g/l 0,5  x 
Flyktige klorerte 
hydrokarboner * 

g/l 0,2  x 

Lineære g/l 20  x 
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alkylbenzensulfonater 
Fenoksysyrer * g/l 0,5 x 
    
Toksisitetstester:     
Akutt toksisitet screening 
(microtox) 

TU - x 
 

Akutt toksisitet 
vannplante/alge 

TU -  x 

Akutt toksisitet krepsdyr TU -  x 
Mutagenitetstest TU -  x 
* Det vises til Miljødirektoratets veileder om overvåkning av sigevann (TA-2077/2005) for oversikt over hvilke 
enkeltkomponenter som normalt skal regnes inn i stoffgruppen. 
 

5.2.3 Overvåking av sigevannssediment 

 
Det vil bli analysert på sigevannsediment hvis dette oppstår i utløpskummen etter renseanlegget.  
Kummen kan utformes slik at sediment avsettes.  
  
 
Analyser av karakteriserende parametere, tungmetaller, olje, PCB og PAH tas 1 gang per år, mens ytterligere 
organiske forurensninger kan analyseres hvert 5. år.  
 
 
Tabell 6   Overvåkningsprogram for eventuelt sigevannsediment. 

Parameter Enhet Best. 
grense 

1 gang/år Hvert 5. år 

Karakteriserende parametre    
Tørrstoff innhold vekt-%  x  
Korngradering  x  
TOC mg/kg TS 1 x  
Jern mg/kg TS 1 x  
Mangan mg/kg TS 0,1 x  
     
Tungmetaller:     
Sink mg/kg TS 3 x  
Kobber mg/kg TS 1,5 x  
Bly mg/kg TS 1 x  
Kadmium mg/kg TS 0,1 x  
Nikkel mg/kg TS 5 x  
Krom  mg/kg TS 1 x  
Arsen mg/kg TS 2 x  
Kvikksølv mg/kg TS 0,01 x  
     
Organiske forurensninger:     
Oljeforbindelser * mg/kg TS 100 x  
PAH * mg/kg TS 0,01 x  
PCB * mg/kg TS 0,002 x  
Bred analyse av tungmetaller mg/kg TS   x 
Polybromerte difenyletere * mg/kg TS 0,001  x 
Heksabromcyclododekan * mg/kg TS 0,01  x 
Tetrabrom bisfenol A mg/kg TS 0,005  x 
Bisfenol A mg/kg TS 0,001  x 
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Alkylfenoler og –etoksilater * mg/kg TS 0,05  x 
Fenoler * mg/kg TS 0,5  x 
Klorfenoler * mg/kg TS 0,5  x 
Tinnorganiske forbindelser * mg/kg TS 0,01  x 
Ftalater * mg/kg TS 1  x 
Klorbenzener * mg/kg TS 0,5  x 
Klorerte paraffiner * mg/kg TS 0,001  x 
Polyklorerte naftalener * mg/kg TS 0,1  x 
Polyklorerte dibenzodioksiner/furaner * mg/kg TS 0,000001  x 
Klorerte pesticider * mg/kg TS 0,05  x 
    
 

5.2.4 Overvåking av sigevann fra møllestøv 

For overvåking av forurensningsinnhold i sigevann fra område med møllestøv tas prøve i ledningsutløp i 
oppkant av sigevannsrenseanlegg, før vannet slippes inn på renseanlegget sammen med sigevann fra deponi 
2. Dette foreslås utført 2 ganger pr. år, med parametere som for grunnvann og overflatevann (se neste punkt). 
I tillegg analyseres på suspendert stoff, antimon og fluorid. 
 
Hvis/når konsentrasjonene av forurensninger går under alle krav (se f.eks. terskelverdier i vedlegg 3), kan 
vann fra møllestøv-området slippes fangdam nedstrøms uten rensing. 

5.2.5 Overvåking av overflatevann og grunnvann 

For deponi 2 må det settes ned 2 overvåkingsbrønner i fjell; 1 oppstrøms og 1 nedstrøms deponiet. I tillegg 
foreslås å ha et prøvepunkt i utløp av bremsebanetunnelen, som vil fange opp eventuell utlekking via 
gruvesystemet. Dermed vil en i praksis ha 2 prøvepunkt for grunnvann nedstrøms. 
 
Det foreslås også å ta prøver av overflatevann i inntak oppstrøms deponiet og i utslipp til terreng nedstrøms 
deponiet. 
 
Overvåkningsprogram for overflatevann og grunnvann foreslås utført i hht. følgende program:  
 
 
Tabell 7   Analyseprogram for grunnvann og overflatevann. 
Grunnprogram fjellbrønner (2 ganger 
pr. år) 
Ledningsevne 
pH 
Total organisk karbon (TOC) 
Total nitrogen 
Ammonium-N 
Total P 
Jern (Fe) 
Bly 
Nikkel 
Kobber 
Kadmium 
Sink 
Kvikksølv 
Krom 
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5.2.6 Prøvetaking 

Sigevannsprøvene skal tas som blandprøver i hht. veilederen og skal analyseres ufiltrert av akkreditert 
laboratorium. Mange av parameterne bindes til partikler og for å inkludere disse må sigevannsprøvene 
analyseres ufiltrert. Det tas tidsproporsjonale prøver av sigevann for analyse. Det tas jevnlige 
sigevannsprøver; hver 2. uke innledningsvis, som blandes i en blandprøve for analyser hvert kvartal. 
 
Grunnvannsprøvene og overflatevann tas som stikkprøver og analyseres på filtrerte prøver. 

5.2.7 Prøvetakingspunkter 

Prøvepunkt er vist på tegning 2. 
 
Sigevannsprøvene og prøver av eventuelt sigevannssediment tas fra utslippskum.  
 
Grunnvann  prøvetas i fjellbrønnene som er vist. 
 
Overflatevann  prøvetas i punkt som er vist. 
 

5.2.8 Vannføring 

Sigevannsmengden fra deponiområdet vil bli registrert kontinuerlig. Total mengde stoffer som slippes ut kan 
dermed beregnes (se Miljødirektoratets veileder TA-2077/2005). Det forutsettes her at måleopplegget og –
tilstanden følges nøye opp for å få korrekte målinger. 
 
Det foreslås etablert et V-overløp med nivåmåler og registrerings- og loggeutstyr i en kum etter 
renseanlegget, samt et V-overløp med målemulighet i utløp av fangdammen.  

5.2.9 Vannstandsobservasjoner 

 
Grunnvannstanden måles 2 ganger i fjellbrønnene årlig, og samtidig som en prøvetaking. 
 

5.2.10 Videre luftovervåking 

Siden det vil generes svært lite gass i deponi 2, vil det heller ikke være behov for noe særskilt opplegg for 
overvåking av luftutslipp. 
 

5.2.11 Overvåkning av resipienten 

For den lokale resipienten er Tingvollfjorden. 
 
Det antas at det vil være behov for resipientundersøkelser i sjøen jevnlig knyttet til utslippene fra 
gruvesystemet og de masser som er deponert der. Dette vil også dekke eventuelle utslipp fra deponi 2. Slike 
undersøkelser (sedimentundersøkelser) foreslås gjennomført hvert 6. år.  
 

5.2.12 Rapportering 

Det skal rapporteres årlig til  Miljøvernmyndighetene etter SFTs veileder TA-2077/2005. 
 
 

5.3 KONTROLLOPPLEGG 

Alt innkommende avfall veies og kategoriseres.  
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Med jevne mellomrom gjennomføres stikkprøvekontroller av mottatt avfall som en kontroll på at avfallet 
ikke inneholder komponenter som er i strid med gjeldende tillatelse. Stikkprøvekontrollen er i omfang 
tilsvarende 1 av 100 leveranser av levert avfallsmengde til deponi. Rapport fra stikkprøvekontrollene 
inneholder: 

 Mengde levert avfall 
 Leverandør 
 Resultat av kontrollen 
 Oversikt over feilleveranser 

 
Disse kontrollene summeres opp i en rapport med opplysninger om mengder, leverandører, kontrollresultater 
og feilleveranser. Kontrollen består normalt av å tømme lassene som skal kontrolleres på mottakssted med 
etterfølgende nøye visuell gjennomgang av lasset. Ved behov tas prøver av mottatte masser. 
 
Det etablerte internkontroll-systemet videreføres. I henhold til dette gjennomføres og rapporteres 
avvikskontroll, prøvetakingsopplegg, journalføring og øvrige kontrollrutiner for alle aktiviteter som kan gi 
forurensende utslipp. 
 
Aktuelle forhold som vil bli registrert er: 

 Alle avvik og driftsforstyrrelser som kan gi forurensende utslipp 
 Daglig mottaks- og driftsjournal 
 Jevnlige kontroller av miljøforhold og evt. -utslipp 
 Sammenstilling av analyseprogram for sigevann og grunnvann 
 HMS-opplegg 

 
BMR vil årlig sende inn en skriftlig rapport med oppsummering av disse forholdene til Miljødirektoratet.  
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6 PLAN FOR AVSLUTNING OG ETTERDRIFT 

6.1 MÅLSETNING FOR EN AVSLUTNINGSPLAN 

Det er flere målsettinger for landskapstilpassingen og etableringen av avsluttende toppdekke på deponi 2. 
Følgende målsettinger skal kombineres : 
 

 Anbefale en naturlig og rasjonell rekkefølge for etappevis drift frem til området er ferdig oppfylt. 
 Lage en avsluttende overflateform som er naturlig i området og som gir best mulig 

overflateavrenning. 
 Tildekke alt avfallet og gjenskape et ”sunt” overflatemiljø. 
 Etablere et toppdekke og en overflate som kan brukes til frilufts- eller skogbruksformål etter hvert. 
 Etablere et toppdekke som gir en rimelig grad av tetthet mot nedtrengning av nedbør i deponiet.  
 Begrense sigevannsproduksjonen fra fyllingen. 

 

6.2 AVSLUTNINGSPLAN 

Det forutsettes at det fylles opp til en høyde på ca. kote +280, som danner en naturlig fortsettelse av 
omkringliggende terrengrygger. Forslag til avslutningsplan for deponi 2 er presentert på tegning 10.  
 
Tegn. 22 og 23 viser perspektivskisser av hvordan ferdig utfylt terreng kan framstå fra forskjellige ståsteder i 
området rundt deponiet. 
 
Arbeidene med å tilpasse deponioverflaten til den forutsatte form gjøres ved oppfylling og utjevning av det 
siste laget med avfall som skal deponeres. For å utnytte volumet maksimalt i denne fyllingsdelen, kan en 
deponere avfall noe høyere enn den høyden som avsluttet deponi skal ligge på. Ved praktisk avslutning kan 
en ligge ca. 0,5 m over dette pga. av setning over tid. En kan regne at de deponerte og komprimerte masser 
på etappe 2 over lang tid siger sammen omkring 2-5 % av ferdig oppfylt høyde. 
 
 

6.3 LANDSKAPSTILPASNING OG OPPBYGGING AV TOPPDEKKE 

6.3.1 Oppbygging av toppdekke 

På grunnlag av kommentarene foran kan oppbyggingen av toppdekket deles inn i ulike deler. Generelt er 
oppbygging og landskapstilpasning basert på etterbruk på lengre sikt til friluftsformål. Nedenfor følger en 
kort beskrivelse av hva de ulike delene innebærer: 
 
1. Landskapstilpasning. Det siste laget med avfall og masser som deponeres, legges ut slik at 

overflateformen blir med et ganske flatt topp-parti som går over i relativt bratte sideskråninger. Topp 
avfall fylles ut i henhold til forutsatt koteplan (se tegn.10) 

2. Jevne til avfallet og kompaktere. Når deponeringen av avfall er avsluttet, jevnes dette godt ut og 
kompakteres. For å oppnå en beskrevet overflateform kan en bruke noen stedegne masser blandet med lite 
forurensede masser. For å begrense ujevne setninger i ettertid må avfallet kompakteres godt. 

 
3. Tettesjikt av siltige masser. Når overflateformen er som ønsket skal det etableres et ca. 30-40 cm tykt 

lag av siltholdige eller leirholdige masser. En kan her benytte lite/middels forurensede masser med riktig 
kornfordeling. Dette laget vil også være et midlertidig dekklag som skjuler avfallet fullstendig og som gir 
en trafikkérbar overflate. 
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4. Drenslag for drenering av overflatevann. Dette kan anlegges som et heldekkende lag med velsortert 
grusig masse på ca. 10-15 cm med fiberduk under. 
 

5. Avsluttende toppdekke. Total tykkelse på toppdekket bør være ca. 30-40 cm for at de ulike kravene til 
toppdekket skal tilfredsstilles og for at det skal bli et godt vegetasjonsdekke tilpasset lokal vegetasjon. For 
å få en slik lokal tilpasning bør toppdekket bestå av jord som ikke er for næringsrik, samtidig som den er 
av en kvalitet som sikrer rask vegetasjonsetablering..Blandingsforhold mellom jord og løsmasser er 
avhengig av etterbruk og tilgjengelige masser.  

 
6. Tilsåing. Det må etableres et heldekkende vegetasjonsdekke (gress) raskt slik at en begrenser erosjon 

mest mulig. Vegetasjon vil også ta opp en del av overflatevannet. Dette suppleres med planting av små 
planter med bjørk, furu og rogn, særlig i randsonene for mindre innsyn.  

 
Det er viktig at alle arbeider utføres som spesifisert etter fastsatt koteplan og at tykkelsene på de ulike lagene 
er omtrent like over hele området. 
 

6.3.2 Terrengutforming 

Endelig utforming av overflaten bør gjøres slik at deponiet ikke stikker seg for mye ut. Samtidig er det ønske 
om å utnytte volumet mest mulig. Et tredje forhold er kravet om best mulig avrenning til siden av 
overflatevann slik at dette ikke kommer ned i deponiet.  
 
Deponiet foreslås avsluttet som vist i plan på tegn. 10 og i tverrsnitt på tegn. 15-21. Toppunktet på deponi 2 
blir en slak kolle på toppen med helning ca. 1:3 til siden. Denne helningen holdes så langt ut som mulig. 
Generelt avsluttes deponiet nederst (mot øst) i en endeskråning mot terrenget med helning maks. ca. 1:2,5, 
som er det reelt maksimale for å kunne bygge ut og fordele toppdekket forsvarlig. Overganger fra 
sideskråninger til terreng og flatere partier avrundes. 
 
Det er viktig at overflaten jevnes godt ut uten groper og setninger hvor nedbør kan samle seg opp og sige ned 
i deponiet i større mengder. En må også være særlig omhyggelig med kompakteringen før dekklaget på 
toppen legges på. 
 
I overgangen mellom avsluttet deponi og terreng må det ved behov etableres tette OV-grøfter som leder rent 
overflatevann fra deponiarealet til utslipp utenfor deponiets nedslagsfelt. 
 

6.3.3 Massebehov toppdekke 

Ut fra den foreslåtte oppbygging og aktuelle arealer er det i tabellen som følger anslått volumbehov for 
toppdekke for deponi 2. Dette er basert på at ca. 28 300 m2 skal ha toppdekke i etappe 1 og ca. 37 900 m2 i 
etappe 2. 
 
 Tabell 8   Volumbehov ved etablering av toppdekke for deponi 2. 
Volumbehov i etapper: Etappe 1 

(m3) 
Etappe 2 

(m3) 
Totalt (m3) 

Dekk-
masser 

Avsluttede dekklag 30-
40 cm morenemasser 
el.l. egnede masser 
med leire-/siltinnhold 

9 900 13 300 23 200 

Drenslag 10-15 cm velgradert 
grus eller grusig 
morene 

3 500 4 700 8 200 
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Topplag ca. 30 – 40 cm (lokale 
løsmasser, myrjord 
osv. – tilpasset 
vegetasjon på stedet) 

9 900 13 300 23 200 

 

6.4 KOSTNADER TIL AVSLUTNING 

Kostnadene til avslutning vil primært være kostnader til toppdekke. Det er kun regnet på 
avslutningskostnader i etappe 2, siden kostnader til avslutning av etappe 1 kan dekkes inn med 
mottaksavgifter ved driften av etappe 2. 
 
Det vil stort sett brukes lokale masser som er i eget eie. Det er derfor regnet med følgende enhetspriser: 
 

• Egnede masser med leire-/siltinnhold til tettesjikt: antas gratis da dette egentlig er avfall, kostnad til 
opplasting og transport, og noe kostnader til utjevning (anslått til 40 kr/m3) 

• Drenslag: gradert pukk : 100 kr/m3 
• Filterduk mellom tetting og drens: 15 kr/m2 
• Jord og løsmasser på toppen: massene antas rimelige da dette er masser BMR kan samle opp over tid, 

antas kostnader til opplasting/transport/utlegging/tilsåing (anslått til ca. 35 kr/m2) 
 
Det er regnet med følgende kostnader: 
 
Tabell 9. Kostnader til avslutning av deponi 2. 
Tiltak Kostnad (kr) 

etappe 1 
Kostnad (kr) 

etappe 2 
Avslutning, tettesjikt  396 000 532 000 
Avslutning, drenslag  350 000 470 000 
Fiberduk 425 000 569 000 
Avslutning, topplag  1 020 000 1 368 000 
Diverse kostnader (uforutsett) 109 000 261 000 
Totalt – avrundet (Avsettes – garantibeløp) 2 300 000 3 200 000 
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7 ETTERDRIFT OG FINANSIERING 

7.1 DRIFTSOPPLEGG I ETTERDRIFTSFASEN 

Det vil kunne oppstå noe setninger i fyllinga i flere tiår etter at toppdekket er etablert, og noe etterfylling kan 
derfor bli aktuelt. Mindre setninger kan gjenfylles med kun toppdekkemasser. Etterfylling er aktuelt for å 
unngå groper der vann kan samle seg og trenge ned i fyllingen i større mengder. Etterfylling er også viktig i 
eventuelle mindre bekkefar som oppstår i overflaten i kraftige nedbørsperioder. 
 
Sigevannssystemet må driftes og vedlikeholdes i mange år etter at deponiet er avsluttet. Dette gjelder så vel 
oppsamlingssystemet under deponiet som transport- og utslippssystemet. Det vil bli utarbeidet en instruks for 
dette. Etterdriften kan avsluttes når forurensningskonsentrasjonene faller ned til et nivå som en fastsetter 
sammen med Miljødirektoratet.  
 
 

7.2 ETTERDRIFTSKONTROLL MED MILJØUTSLIPP 

7.2.1 Krav og anbefalinger i eksisterende veileder 

Miljødirektoratets retningslinjer for avfallsdeponier setter krav om etterkontroll med utslipp til luft og vann i 
en periode på minimum 30 år etter avslutning av deponiet.  Behovet for fortsatt etterdrift vil måtte vurderes 
avhengig av resultatene av overvåkingen etter avslutning. 
 
Avfallsforskriften angir følgende vedrørende miljøovervåking i etterdriftsfasen: 

Prøvetakings- og analysefrekvens skal vurderes i det enkelte tilfelle. Veiledende hyppighet er angitt i 
nedenstående tabell.  

 
Tabell 10 Miljøovervåking i etterdriftsfasen - opplegg 

Driftsfasen Etterdriftsfasen 

Sigevannsmengde  Månedlig  Hver sjette måned  

Sigevannets sammensetning  Kvartalsvis  Hver sjette måned  

Overflatevannets mengde og 
sammensetning  

Kvartalsvis  Hver sjette måned  

Grunnvannsnivå  Hver sjette måned  Hver sjette måned  

Grunnvannets sammensetning  Deponispesifikk hyppighet  Deponispesifikk hyppighet  
 
Denne anbefalingen er gitt ut fra deponisituasjonen tidligere (2004), og for et nytt deponi med dagens 
deponimasser må det gjøres oppdaterte vurderinger, som normalt vil kunne gi en viss lemping i kravene pga. 
mindre forventet forurensingsinnhold. 
 

7.2.2 Anbefalt etterdriftsopplegg for deponi 2 og deponi for møllestøv 

For sigevann fra etappe 2 må det tas prøver i henhold til foreslått analyseprogram. I hht. veiledningen over 
forutsettes grunnprogrammet gjennomført 2 ganger pr. år, mens tilleggsprogrammet og microtox etter 
avslutning foreslås å utgå, forutsatt at en ikke har påvist høye/uakseptable verdier i disse i driftsperioden. 
Etter hvert som forurensningskonsentrasjonen går ned, kan såvel parameteromfang som hyppighet reduseres. 
Dette vil bli nærmere vurdert og fastsatt når en ser resultatene av den løpende miljøovervåkningen. 
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Sigevannsmengden skal måles kontinuerlig, og dette vil fortsette ved videre etterdrift. 
 
I tillegg må driftsperiodens overvåkingsprogram for grunnvannsbrønner og overflatevann følges opp i 
etterdriftsfasen. Det legges her opp til at prøver kan tas 1 gang pr. år for fjellbrønner og overflatevann, og 2 
ganger pr. år i fangdam. Når forurensningskonsentrasjonen på sikt synker, kan sannsynligvis hyppigheten 
reduseres til 1 gang pr. 2 år for alle vannprøver. Grunnvannstanden måles samtidig som en prøvetaking. 
 
BMR vil følge opp og gjennomføre et framtidig overvåkingsopplegg for sigevann og grunnvann som er i tråd 
med de eventuelle endringer som måtte skje i Miljødirektoratets veileder for overvåking og håndtering av 
sigevann. Et oppdatert opplegg for dette vil ved behov bli utarbeidet. 
 

7.3 ETTERBRUK, BEGRENSNINGER OG ANBEFALINGER 

Når området er avsluttet og tildekket, vil det være noen begrensninger for etterbruk: 
 

 Pga. noe setningsfare frarådes at det settes opp tyngre, permanente bygg på deponiområdet. 
 

 En bør være forsiktig med å legge opp til å benytte området til skogsdrift, i alle fall på kort sikt. 
Dette skyldes at rotsystem på større trær erfaringsmessig ikke kan bli dypt nok pga. forurensninger 
relativt grunt under overflaten. Dette gjør at større trær vil være utsatt for velting ved hard vind. 

 
Basert på dette anbefales at deponiområdet på sikt tas i bruk som grøntareal/friområde.  
 
Området skal tilsås med hurtigvoksende gressvekster, og det vil plantes en del bjørk, furu og rogn. 
Erfaringsmessig vil i tillegg deler av området etter hvert bli dekket av naturlig løv- og krattskog. Dette bør 
ikke tas vekk, siden alle vekster vil bidra til stabilitet i topplaget og opptak av nedbør som faller over 
området.  
 
 
7.4 FINANSIERING AV AVSLUTNING OG ETTERDRIFT 

7.4.1 Regelverk og hjemler 

I Miljødirektoratets veileder om krav til finansiell garanti for avfallsdeponier stilles det krav til avsetting av 
midler til avslutning og etterdrift. I følge avfallsforskriften kapittel 9 om avfall stilles krav om at: 
 
"Ethvert deponi skal ha tilfredsstillende finansiell garanti eller tilsvarende sikkerhet for å sikre at 
forpliktelsene som følger av tillatelsen, herunder avslutnings- og etterdriftsprosedyren som kreves etter §9-
15, kan oppfylles. 
 
Samtlige kostnader til anlegg og drift av et deponi skal dekkes ved den prisen som den driftsansvarlige 
krever for deponering av avfall på deponiet. Dette gjelder også kostnaden ved finansgarantien eller 
tilsvarende sikkerhet som nevnt i første ledd og anslåtte kostnader ved avslutning og etterdrift av deponiet i 
en periode på minst 30 år." 
 
§10 krever at alle kostnadene for etterdrift i min. 30 år skal dekkes inn gjennom prisen som driftsansvarlig 
krever inn for deponering. Midler som settes av i fondet skal ut fra dette dekkes inn via mottaksavgifter. 
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7.4.2 Finansiering - utgangspunkt 

Forsvarlig løpende drift og overvåking fram til avslutning av deponi 2 rundt år 2043 vil bli finansiert basert 
på mottaksavgifter på vanlig måte. Avslutningskostnader for etappe 1 foreslås å bli dekket av mottaksavgifter 
i de siste 5 årene av etappe 1 (2025-2029).  
 
Avslutning av etappe 2 og etterdrift av deponi 2 vil bli finansiert med akkumulert overskudd i fond. BMR må 
dermed sørge for at tilstrekkelige midler settes av i driftsperioden til etappe 2 (antatt ca. 2030-2042) og er 
tilgjengelig ca. år 2043 til avslutningstiltak og etterdrift av deponiet i minimum 30 år etter avslutning av 
etappen. 

7.5 KOSTNADER - ETTERDRIFT 

 
 
Tabell 11 Kostnader for etterdrift av deponiet pr. år første 15 år 

Etterdrift 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057

 Administrasjon av 
etterdrift 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Drift og vedlikehold av 
sigevannsanlegg 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Overvåking/måling av 
sigevannsmengde og 
sammensetning 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000

Supplering av toppdekke 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Kontroll/måling av 
toppdekke 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Vedlikehold av OV 
anlegg 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Kontroll/måling av 
grunnvann 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000TOTALT pr. år. 

Sige-vann

Topp-
dekke

OV og 
grunn-
vann

Rapportering
Endelig riving og avslutning

 
 
Tabell 12 Kostnader for etterdrift av deponiet pr. år siste 16 år 

Etterdrift 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

 Administrasjon av 
etterdrift 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Drift og vedlikehold av 
sigevannsanlegg 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Overvåking/måling av 
sigevannsmengde og 
sammensetning 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Supplering av toppdekke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontroll/måling av 
toppdekke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vedlikehold av OV 
anlegg 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Kontroll/måling av 
grunnvann 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

150 000

35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 150 000TOTALT pr. år. 

Sige-vann

Topp-
dekke

OV og 
grunn-
vann

Rapportering
Endelig riving og avslutning

 
 

7.6 OPPSUMMERING AV KOSTNADER 

Følgende kostnader er beregnet for avslutning av etappe 1 og etappe 2 og etterdrift fom. 2043.  
 
Tabell 13  Totalkostnad, avslutning og etterdrift  
Tiltak Kostnad (kr) 

etappe 1 
Kostnad (kr) 

etappe 2 
Avslutning av etappe 2 (engangskostnad) 2 300 000 3 200 000 
Etterdrift initialbeløp (totalt for å dekke 30 
år) 

 1 300 000 

Totalt 2 300 000 4 500 000 
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7.7 FINANSIERING OG SIKKERHET 

Mdir stiller krav til finansiell sikkerhet for midler til avslutning og etterdrift.  
 
Det er beregnet et behov for avsetning i fond på ca. 500 000 kr/år i perioden 2025-2029 for avslutning av 
etappe 1. 
 
BMR må etablere finansiell sikkerhet i løpet av 2038-2042 for å kunne dekke kostnader til endelig avslutning 
og etterdrift av deponi 2. Det er beregnet et behov for avsetning i fond på ca. 650 000 kr/år i denne perioden. 
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Vedlegg 2 Testresultater   -   utlekkingstester av møllestøv 
 
 

ELEMENT Enhet
Eluat fra ristetest 

LS=10 Enhet

Eluat fra 
kolonnetest 

LS=0,1

Terskelverdi 
deponi-
forskriften *

Ristetest ett-trinns  
Inert 
avfall

Ordinært 
avfall ******* Inert avfall

Ordinært 
avfall

mg/kg TS
mg/kg 
TS

mg/kg 
TS mg/l mg/l mg/l mg/l

Tørrstoff (E) % 71,3
Mengde innveid g 211
Volum tilsatt ml 1440
pH  8,32 7,76
Ledningsevne (konduktivitet) mS/m 16,6 319
Beregnet utvasket mengde Beregnet *******
As (Arsen) mg/kg TS <0.010 0,5 2 mg/l <0.0010 0,06 0,3 0,002
Ba (Barium) mg/kg TS 3,41 20 100 mg/l 0,456 4 20
Cd (Kadmium) mg/kg TS <0.0050 0,04 1 mg/l <0.00050 0,02 0,3 0,0002
Cr (Krom) mg/kg TS <0.050 0,5 10 mg/l <0.0050 0,1 2,5 0,0063
Cu (Kopper) mg/kg TS 0,027 2 50 mg/l 0,0016 0,6 30 0,0023
Hg (Kvikksølv) mg/kg TS <0.00010 0,01 0,2 mg/l <0.000010 0,002 0,03 0,00001
Mo (Molybden) mg/kg TS 0,028 0,5 10 mg/l 0,0016 0,2 3,5
Ni (Nikkel) mg/kg TS <0.030 0,4 10 mg/l <0.0030 0,12 3 0,005
Pb (Bly) mg/kg TS <0.010 0,5 10 mg/l <0.0010 0,15 3 0,0019
Sb (Antimon) mg/kg TS 0,088 0,06 0,7 mg/l 0,0061 0,1 0,15
Se (Selen) mg/kg TS <0.050 0,1 0,5 mg/l <0.0050 0,04 0,2
Zn (Sink) mg/kg TS 0,183 4 50 mg/l 0,0509 1,2 15 0,035
Klorid (Cl-) mg/kg TS 10,9 800 15000 mg/l 9,63 460 8500
Fluorid (F-) mg/kg TS 22,1 10 150 mg/l 1,15 2,5 40
Sulfat (SO4) mg/kg TS 15,2 1000 20000 mg/l 3,92 1500 7000
DOC mg/kg TS <5.0 500 800 mg/l 9,11 160 250
Fenolindeks mg/kg TS <0.05 mg/l <0.020 0,3
Totalt løst stoff (TDS) mg/kg TS 930 4000 60000 mg/l 100
P-total mg/kg TS <0.10 mg/l 0,018 0,16

N-total mg/kg TS 50,3 mg/l 16,3 0,5
Ammonium (NH4) mg/kg TS <0.26 mg/l <0.026
Nitrat (NO3) mg/kg TS 151 mg/l 51,6
Nitritt (NO2) mg/kg TS 0,052 mg/l 0,0122

Al (Aluminium) mg/kg TS 1 mg/l 0,066

Drikkevanns-
forskriften - 
0,2 mg/l Al

 Krav til maks. 
utlekking - 
Ristetest

 Krav til maks. 
utlekking - 

Kolonnetest

Ristetest Kolonnetest

 
* Refererer til vedlegg IV i Veileder for miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann ved 
deponier TA1995/2003. Terskelverdiene for konsentrasjonen av et stoff er når det ikke lenger ansees å gi 
akseptabel miljørisiko uten å gå videre med vurdering av utlekkingspotensialer (trinn 2)
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Vedlegg 3 – flytskjema for basiskarakterisering 
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Vedlegg 4 oversikt rensemetoder 
 
 Jern Tungmetaller Organiske 

miljøgifter 
Sedimentering/filtrering Nei (kun 

partikulær 
fraksjon) 

Nei (kun 
partikulær 
fraksjon) 

Nei (kun 
partikulær 
fraksjon) 

Kjemisk felling Ja Ja Nei (kun 
partikulær 
fraksjon) 

Oksidasjon Ja (lufting eller 
kjemiske 
oksidasjonsmidler) 

Ja (i kombinasjon 
med adsorpsjon) 

Nei. Kan benyttes 
som 
forbehandling. 

Biologisk rensing 
(aktivslam, biofilm) 

Ja (ved lufting). Delvis ved 
adsorpsjon til 
slam. 

Delvis 
(adsorpsjon og 
nedbrytning). 

Membranseparasjon 
(RO) 

Ja Ja Ja 

Adsorpsjon (aktivkull) Mulig, men lite 
gunstig metode. 

Ja. Ja (men enkelte 
komponenter 
problematiske). 

Ionebytting Nei Ja Nei 

Luftet lagune Ja Delvis ved 
adsorpsjon til 
slam. 

Delvis 
(adsorpsjon og 
nedbrytning). 

Biodammer med og uten 
vegetasjon 

Ja Delvis. Delvis. 

Jordrenseanlegg Ja Delvis. Delvis. 

Våtmarksfiltere Ja Delvis. Delvis. 
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Bergmesteren Raudsand AS 
c/o Veidekke Industri AS 
Postboks 508 Skøyen 
0214 Oslo 

Oslo, 29.08.2019 

Deres ref.: 
John Strand 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2019/218 

Saksbehandler: 
Helene Mørkkåsa Sandvik 

Vedtak om tillatelse for Bergmesteren Raudsand AS 

Vi viser til søknad datert 19. juli 2018. 

1 Vedtak 
Miljødirektoratet gir Bergmesteren Raudsand AS tillatelse til forurensende virksomhet. Tillatelsen 
med krav og vilkår ligger vedlagt. 

Tillatelsen gjelder fra 29. august 2019. 

Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11, jf. § 16. 

Bergmesteren Raudsand AS skal betale et gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling. Gebyret 
fastsettes til 98 400 kroner. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4. 

1.1 Frister 

Innen 1. november 2019 skal Bergmesteren Raudsand AS: 
- Vurdering av behov for tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann, jf.

tillatelsens punkt 14.1
- Oversende utredning av prioriterte miljøgifter til vann og luft ett år etter oppstart av

virksomheten, herunder diffuse utslipp, jf. tillatelsens punkt 14.2
- Utarbeide støysonekart for sin virksomhet, jf. tillatelsens punkt 14.3
- Sende dokumentasjon for finansiell sikkerhetsstillelse, jf. tillatelsens punkt 14.4.

2 Kort om bakgrunnen for saken 
Bergmesteren Raudsand AS (heretter Bergmesteren) har søkt om å etablere et sorteringsanlegg for 
bunnaske på eiendom med gårds- og bruksnummer 40/64 på Raudsand i Nesset kommune i Møre og 
Romsdal. Hensikten med anlegget er å sortere ut metaller. Utsortert metall vil bli omsatt videre. 
Mottatt bunnaske vil være klassifisert som farlig eller ordinært avfall. Det henvises til kapittel 4.1 om 

Vedlegg I-01
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bedriftens klassifisering av bunnasken. I tilfeller der bunnasken klassifiseres som farlig avfall, søker 
bedriften også om å kunne motta dette.   
 
Bedriften søker om en årlig behandlingsmengde på inntil 400 000 tonn og maksimal lagring til enhver 
tid på 10 000 tonn bunnaske fra forbrenningsanlegg. Bunnasken ankommer med båt til Real Alloys 
kai og skal mellomlagres på gårds- og bruksnummer 40/51 i Raudsand. Maksimale mengder av 
utsorterte magnetiske metaller, utsorterte ikke-jernholdige metaller og renset bunnaske som kan 
lagres er henholdsvis 1500 tonn, 500 tonn og 1000 tonn. 
 
Bergmesteren har vurdert at det forventes en lav miljøbelastning fra etablering og drift av 
sorteringsanlegget, hvor driften ikke vil ha utslipp til luft og vann. Det er derfor ikke søkt om 
spesifikke grenseverdier for utslipp til luft og vann. En kort beskrivelse av virksomheten og 
utslippene, samt resipientforholdene er beskrevet under henholdsvis kapittel 4.1 og 4.2. Området 
der anlegget skal ligge er omfattet av reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand. Se forøvrig 
kapittel 3.2.2 om våre vurderinger av krav om reguleringsplan og konsekvensutredning.  
 
Bedriften har, i en egen søknad, søkt Miljødirektoratet om å etablere et deponi (Deponi 2) for 
deponering av ordinært avfall på området med gårds- og bruksnummer 40/81 og 40/50 i Nesset 
kommune. Deponiet vil også benyttes til å deponere restfraksjonen fra bunnasken. Det er ikke tillatt 
å deponere aske som er klassifisert som farlig avfall i Deponi 2. 
 

2.1 Rettslig ramme 
 
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 i utgangspunktet skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021. 
  
Forurensningsforskriften kapittel 36 
EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett i blant annet forurensningsforskriften kapittel 
36 med vedlegg. Dette innebærer at Miljødirektoratet skal sørge for at bedrifter med tillatelse til 
forurensende virksomhet bruker beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle bransjen, og minst 
oppnår tilhørende utslippsnivåer (BAT-AEL).  
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Avfallsforskriften 
Avfallsforskriften inneholder forpliktende krav om håndtering av farlig avfall, og skal sikre at farlig 
avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr. 
 
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.   
 
Plan- og bygningsloven 
Forurensningsmyndighetene skal samordne sin virksomhet med planmyndighetene slik at 
planlovgivningen sammen med forurensningsloven brukes for å unngå og begrense forurensning og 
avfallsproblemer. 
 
Forskrift om konsekvensutredninger 
Forskrift om konsekvensutredninger har som formål å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 
betraktning under forberedelsen av planer og tiltak.  

3 Miljødirektoratets vurdering 

3.1 Begrunnelse for vedtaket 
Miljødirektoratet har besluttet å utstede tillatelse til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske. 
Lignende anlegg er etablert flere steder i landet, så teknikken og forurensningsrisikoen forbundet 
med denne type virksomhet er derfor kjent for oss.  
 
Forurensningen fra denne virksomheten er beskjeden, og begrenser seg til støvutslipp. I følge 
Naturbase er det ikke registrert viktige naturtyper i området, og ingen arter på land av stor 
forvaltningsinteresse. Dessuten er det besluttet at bedriften ikke skal ha utslipp til vann. Dette med 
bakgrunn i foreliggende informasjon om resipientens tilstand (se vedtakets kapittel 4.2) og at 
bedriften i sin søknad ikke har søkt om utslipp til vann.  
 
Vår vurdering er at bedriftens miljøpåvirkning på naturmangfoldet er liten, og føre-var-prinsippet 
kommer derfor ikke til anvendelse, jf. naturmangfoldloven § 9. Kunnskapsgrunnlaget om virkninger 
på naturmangfoldet og resipient har vært tilfredsstillende til å kunne foreta en beslutning i denne 
saken. Med de vilkår som er satt i tillatelsen, vil utslipp fra driften begrenses og ha liten risiko for 
påvirkning på ytre miljø i dette området. 
 
Høringsinnspill vi mener har vært relevante for saken er vurdert, og ulike hensyn er ivaretatt ved 
fastsettelse av vilkår i tillatelsen. I vurderingen har vi spesielt vektlagt hensynet til Tingvollfjorden og 
vannforekomstens miljømål, og vurdert opp mot verdens økende behov for metaller og politiske 
føringer om gjenvinning fremfor deponering av verdifulle råstoffer. 
 
Med de kravene som er satt i tillatelsen, mener vi at Bergmesteren Raudsands sorteringsanlegg vil 
skje innenfor rammer som samlet sett er miljømessig forsvarlig. Sammenholdt med fordelene den 
omsøkte virksomheten vil ha, finner vi derfor å gi tillatelse etter forurensningsloven § 11.  
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3.2 Begrunnelse for utvalgte vilkår og krav 
Nedenfor begrunnes vilkår og krav i tillatelsen som Miljødirektoratet mener det er nødvendig å 
begrunne spesifikt.  
 
3.2.1 Bedriftsdata 
Entydig angivelse av gårds- og bruksnummer og høringsprosess 
Norges Miljøvernforbund har påpekt at det i søknadsdokumentene er angitt feil gårds- og 
bruksnummer for virksomheten. Etter å ha gjennomgått alle innkomne høringsinnspill, er 
Miljødirektoratet av den oppfatning av at høringspartene er orientert om at aktiviteten er planlagt på 
gnr./bnr. 40/51 og 40/64. Vi kan derfor vanskelig se det annerledes enn at kravet i 
forurensningsforskriften § 36-2 om "entydig angivelse" er oppfylt. Miljødirektoratet hadde i sine 
kunngjøringstekster angitt riktig plassering av anlegget, til tross for at Bergmesteren hadde skrevet 
feil i sin søknad. Det ble for ordens skyld gitt utsatt høringsfrist.  
 
Sorteringsanlegget skal være lokalisert på gnr./bnr. 40/64 på Raudsand i Nesset kommune og 
transportering av avfall og lagring av avfall vil skje i tilknytning til gnr./bnr. 40/51. Det er på nevnte 
lokaliteter at Miljødirektoratet gir tillatelse til aktiviteter som nevnt i tillatelsens rammer, jf. punkt 1. 
All annen omsøkt virksomhet tilknyttet Bergmesteren Raudsand er søkt i egne individuelle søknader, 
og behandles separat. 
 
BREF for avfallsbehandling og - forbrenning 
Virksomheten omfattes av avfallsforskriftens kapittel 36 Vedlegg I punkt 5.1, punkt 5.3 b) iii) og punkt 
5.5.. Virksomheten omfattes derfor av EUs industriutslippsdirektiv (IED) med tilhørende 
referansedokumenter (BREF) for avfallsbehandling og -forbrenning. Ved utformingen av tillatelsen er 
prinsippet om beste tilgjengelig prinsipper lagt til grunn. 
 
3.2.2 Tillatelsens rammer (punkt 1 i tillatelsen) 
Flere søknader til behandling 
Bergmesteren har søkt Miljødirektoratet i to separate søknader om tillatelse til å etablere 
henholdsvis et sorteringsanlegg og et nytt deponi for ordinært avfall, Deponi 2. Miljødirektoratet har 
mottatt flere høringsuttalelser som påpeker at de to søknadene må ses i sammenheng, i tillegg til at 
den kommunale reguleringsplanen for området og tilhørende konsekvensutredning må tas i 
betraktning. Høringsinnspillene er oppsummert i vedtakets kapittel 5.2.1. Vi presiserer at de to 
søknadene behandles separat. Samtidig understreker vi at vilkårene i tillatelsen ivaretar 
miljøhensynet til aktivitetene samlet sett. 
 
Det er etter vårt syn viktig både å sikre at det ikke oppstår opphopning av avfallsmasser på anlegget, 
og at avfallet håndteres på en forsvarlig måte nedover i avfallskjeden. Derfor er det i tillatelsens 
punkt 1 stilt vilkår om at tillatelsen kun kan tas i bruk ved etablering av Deponi 2. Etablering av 
Deponi 2 forutsetter på sin side at kommunen i reguleringsplan åpner for dette, samt at bedriften får 
tillatelse til deponiet fra Miljødirektoratet. Bedriften har da også selv opplyst i søknaden å være klar 
over at etablering av et sorteringsanlegg forutsetter slik tillatelse og reguleringsplan. Se forøvrig 
vedtakets kapittel 4.1 for faktagrunnlag. Dessuten skal avfall og utsorterte fraksjoner leveres til 
aktører med nødvendige tillatelser, jf. tillatelsens punkt 9.2.3 og 10. 
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Reguleringsplan 
For gjennomføring av større anleggstiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, 
kreves det en reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 12-1 tredje ledd. Gårds- og bruksnumre 
40/51 og 40/64 i Nesset kommune er regulert til erverv, som vil si næring/industri. Vi finner derfor at 
omsøkte tiltak er i tråd med planlagte aktivitet for området på land.  
 
Konsekvensutredning 
Flere høringsparter har i sine uttalelser påpekt at det omsøkte tiltaket ikke er nevnt i 
konsekvensutredningen som er utarbeidet for reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Se 
vedtakets kapittel 5.2.1 for høringsinnspill. Planer og tiltak som omfattes av forskrift om 
konsekvensutredninger er uttrykt i forskriftens §§ 6 til 8, og spesifisert i forskriftens vedlegg I og II.  
 
Miljødirektoratet har vurdert omsøkte tiltak opp mot planer og tiltak spesifisert i vedlegg I og II i 
forskriften, og har spesielt vurdert tiltaket opp mot punkt 9. Punkt 9 omhandler anlegg for 
behandling av farlig avfall ved forbrenning og kjemisk behandling, som definert i bilag I til 
Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall, avsnitt D9 eller 
deponering av farlig avfall i jorden. Anlegg som kun har en fysisk/mekanisk prosess faller ikke inn 
under denne inngangen i punkt 9. Dette med bakgrunn i at veilederen til direktivet ikke inkluderer 
prosesser som ikke har noe med kjemi å gjøre. Det gis heller ikke anledning til å kunne pålegge 
konsekvensutredning ut fra andre krav fastsatt i forskriften. Dette innebærer at anlegget ikke er 
omfattet av pliktene i forskrift om konsekvensutredning.  
 
3.2.3 Utslipp til vann (punkt 3 i tillatelsen) 
Utslippsbegrensninger (punkt 3.1 i tillatelsen) 
Ifølge søknaden vil ikke virksomheten medføre utslipp til vann, da prosessen vil foregå uten tilførsel 
av vann. Miljødirektoratet vurderer at dette er gjennomførbart, og svært fordelaktig med tanke på 
dagens tilstand i Tingvollfjorden. Dessuten vil, som Fiskeridirektoratet påpeker i sin høringsuttalelse, 
avrenningsvann med høy pH kunne gi negative virkninger på vannlevende organismer. Med bakgrunn 
i informasjon om klassifiseringen av resipienten, som beskrevet under kapittel 4.2.2 i vedtaket, er det 
stilt vilkår om at virksomheten ikke skal ha utslipp til vann. Når Miljødirektoratet vurderer søknader 
opp mot miljømålene i vannforskriften, er det minst like viktig å vurdere de diffuse utslippene så mye 
som de direkte utslippene.  
 
Diffuse utslipp (punkt 3.1.1 i tillatelsen) 
Siden driften skal foregå ved vannkanten til Tingvollfjorden, skal bedriften ha kontroll på sine diffuse 
utslipp og kunne dokumentere at driften ikke medfører forringelse av vannforekomsten. Vi vurderer 
at de diffuse utslippene forbundet med aktivitetene er avrenning fra mellomlagring av avfall og 
støvdemping av massene, samt støv. Det er en forutsetning at miljøgifter ikke kommer ut i kretsløpet 
og at lagring av masser ikke medfører en forsuring av vannmiljøet. Det er derfor stilt en rekke vilkår i 
tillatelsens punkt 3 om Utslipp til vann og krav til lagring av avfall under punkt 1 og 9.2.2.  
 
Utslippsreduserende tiltak (punkt 3.1.2 i tillatelsen) 
Støv kan være svært flyktig og kan inneholde miljøskadelige stoffer. Fastsatte vilkår i punkt 3 og 4 om 
gjennomføring av støvhindrende tiltak skal bidra til at naturmangfoldet ikke påvirkes negativt eller at 
driften skal vanskeliggjøre ivaretakelsen at naturtyper, økosystem, resipient og arter i og utenfor 
tiltaksområdet. Som beskrivelsen av truede arter og naturverdier i vedtakets kapittel 4.2.3 viser, er 
det flere fiskearter som det må tas hensyn til. I verste konsekvens kan de miljøskadelige stoffene 
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akkumuleres i fisk. Ellers henvises til Havforskningsinstituttets høringsinnspill om 
partikkelkonsentrasjon, som angitt i kapittel 5.2.1 i vedtaket. 
 
Andre eksempler på innførte krav er plikten om å etablere en kant mot sjøen, oppsamling av 
overflatevann, maksimal lagringshøyde, feiing av området, fastsatte lagringsgrenser for alle 
fraksjoner og støvnedfallsmålinger. 
 
Miljødirektoratet anser at tiltaket er i tråd med vannforskriftens miljømål og at tilstanden i 
vannforekomsten ikke vil forringes i uakseptabel grad, forutsatt at bedriften følger kravene fastsatt i 
tillatelsen. Vi vurderer også at tillatelsen ivaretar hensynet til naturmangfoldet og at kravene er i 
samsvar med hva Fiskeridirektoratet anbefaler ved utstedelse av tillatelse. Se forøvrig våre 
vurderinger i kapittel 3.2.4 om Utslipp til luft. 
 
3.2.4 Utslipp til luft (punkt 4 i tillatelsen) 
Utslipp fra punktkilder (punkt 4.1.1 i tillatelsen) 
Til tross for at Bergmesteren ikke har søkt om utslipp til luft, har Miljødirektoratet fastsatt krav om 
installering av luftavsug, med krav om støvoppsamler, i tillatelsens punkt 4.1.1. Bakgrunnen for 
vilkåret, er at vi ser det som hensiktsmessig å kanalisere støvutslippene. Dette muliggjør bedre 
kontroll av eventuelle diffuse utslipp og vil også være hensiktsmessig for å ivareta de ansattes 
arbeidsmiljø. Siden støvet kan inneholde metaller og andre miljøskadelige stoffer, er det stilt krav om 
at bedriften utreder utslippet i henhold til tillatelsens punkt 14.2. Bedriften skal sørge for at andre 
utslipp fra hallen ikke forekommer. Det er blant annet stilt krav om at dører og porter skal holdes 
lukket når de ikke er i bruk, og at de skal installeres med dørlukkere, jf. tillatelsens punkt 4.1.3.  
 
Diffuse utslipp og utslippsreduserende tiltak (punkt 4.1.2 og 4.1.3 i tillatelsen) 
Miljødirektoratet vurderer at diffuse utslipp til luft fra virksomheten, kan utgjøre den største 
miljørisikoen knyttet til virksomheten. Derfor har vi fastsatt vilkår om støvhindrende tiltak i 
tillatelsens punkt 4.1.3, som vi mener ivaretar miljøhensyn, naturtyper og viktige arter i området og 
eventuelle ulemper for pårørende naboer. Se forøvrig vedtakets kapittel 3.2.3 og 4.2.3 om 
henholdsvis våre vurderinger av utslipp til vann og informasjon om naturtyper i området. 
 
Det er hensiktsmessig å kunne verifisere eventuelle diffuse utslipp fra virksomheten. Derfor er det 
stilt krav om å gjennomføre støvnedfallsmålinger i henhold til tillatelsens punkt 4.1.2. Grensen er satt 
med utgangspunkt i kapittel 30 i forurensningsforskriften, da vi anser at forurensninger knyttet til 
drift av et sorteringsanlegg har mange likhetstrekk med virksomheter som produserer pukk o.l. 
Bedriften skal benytte dokumentasjonen for å kunne vurdere egen virksomhet, jf. tillatelsens punkt 
13.1, og eventuelt sette inn nødvendige tiltak. 
 
Det er vurdert at vilkår 9.2.1 om modning og gjennomsnittstemperatur i mottatt bunnaske, vil være 
tilstrekkelige tiltak for å hindre diffuse utslipp til luft, som beskrevet i vedtakets kapittel 4.2.5. 
 
Ifølge bedriften kan det oppstå moderat dannelse av svovel og klorgasser fra bunnasken. Se 
vedtakets kapittel 4.2.5. Utslipp av svovel og klor kan medføre lukt. Miljødirektoratet vurderer at 
vilkår fastsatt i tillatelsen om at lagring skal foregå innendørs og på tett dekke, vil hindre eventuell 
luktproblematikk, jf. tillatelsens punkt 9.2.2 e). Dessuten er det fastsatt en tiltaksplikt i tillatelsens 
punkt 4.1.3 om å iverksette tiltak dersom det oppstår luktproblematikk. Ellers er anlegget skjermet 
fra omgivelsene, og vi vurderer derfor at det ikke vil oppstå nevneverdig luktproblematikk for 
naboer.  
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På bakgrunn av de fastsatte vilkår om støvhindrende tiltak og vurderingene som er gjort, vurderer vi 
at etablering av et sorteringsanlegg er akseptabelt.  
 
Transport 
Å etablere et anlegg for sortering av bunnaske på en annen lokalitet enn forbrenningsanleggene, vil 
kunne medføre unødvendig transport av bunnaske over store avstander. Høringspartene poengterer, 
som vist i kapittel 5.2.1 i vedtaket, at det bør være hensiktsmessig at avstanden er kort, for å 
redusere klimagassutslippet. 
 
Miljødirektoratet er enig i at enhver transportaktivitet bør begrenses mest mulig. Likevel ser vi ikke 
at tiltaket, totalt sett, medfører unødvendig transport, da restfraksjonene skal deponeres i området 
ved sorteringsanlegget. Dette forutsetter at søker får tillatelse til Deponi 2, jf. tillatelsens punkt 1. 
 
Miljødirektoratet har i søknadsbehandlingen lagt til grunn at bunnasken vil ankomme med båt til 
Real Alloys kai på anvist plass "A" i søknaden, og mellomlagres på anvist plass "B". Vi er derfor ikke av 
den oppfatning av at veitrafikkbildet endres i nevneverdig grad og følgelig vil medføre ulempe for 
nærmiljøet. Se forøvrig kapittel 4.2.6 om bedriftens egne vurderinger av støy og trafikk. 
 
3.2.5 Grunnforurensning og forurensede sedimenter (punkt 5 og 14.1 i tillatelsen) 
På grunn av bestemmelser i industriutslippsdirektivet (IED), som virksomheten er omfattet av, er det 
i tillatelsen stilt krav om at bedriften skal kunne dokumentere eventuell forurensning i grunn og 
grunnvann, jf. tillatelsens punkt 14.1. Det skal også gjennomføres en vurdering av tilstanden ved 
nedleggelse, jf. punkt 5. 
 
3.2.6 Støy (punkt 7 i tillatelsen) 
Vi vurderer at tiltaket ikke vil skape unødvendig støyulempe for omkringliggende naboer, da arealet 
ligger skjermet fra omgivelsene. Bergmesteren er dessuten pliktig til å følge fastsatte støygrenser 
under vilkår 7 i tillatelsen for alle driftsdøgn. Støygrensene vil være gjeldende for all støy generert fra 
virksomheten, inkludert impulsstøy fra knuseverket. Se dessuten kapittel 4.2.6 om bedriftens egne 
vurderinger av støy. I tillegg skal bedriften utarbeide to støysonekart for sin virksomhet, jf. 
tillatelsens punkt 14.3.  
 
For å tilgjengeliggjøre metallene som ligger i klumpene, vil det være nødvendig med et knuseverk. 
Miljødirektoratet synes det er fornuftig å etablere et knuseverk på området, slik at bedriften kan få 
tilgang til metall som ligger i klumpene og følgelig oppnå størst mulig gjenvinningsgrad. Likevel ser vi 
at det er viktig å regulere knuseaktiviteten, slik at støybildet blir mest mulig forutsigbart, spesielt 
med tanke på impulsstøy. Derfor har vi bestemt at knuseaktivitet kun kan utføres i tidsrommet fra kl. 
8 til kl. 16 i hverdagene (mandag til fredag).  
 
3.2.7 Avfall (punkt 9 i tillatelsen) 
Generelle krav (punkt 9.1 i tillatelsen) 
Det fremgår av forurensningsloven § 27a fjerde ledd at gjenvinning er ethvert tiltak der 
hovedresultatet er at avfall kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt, eller 
at avfall har blitt forberedt til dette. Vi vurderer at den omsøkte aktiviteten er et gjenvinningsanlegg 
for farlig og ordinært avfall, med sikte på å gjenvinne metaller. 
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Til tross for at avfallet har gjennomgått gjenvinning, vil ikke denne aktiviteten i seg selv medføre at 
bunnasken opphører å være avfall. For at avfall skal opphøre å være avfall, må fraksjonene oppfylle 
kriteriene i forurensningsloven § 27 tredje ledd.  
 
Slik det er presentert i søknaden, vil utsortert metall kunne inneholde aske og følgelig måtte 
gjennomgå ytterligere gjenvinning og bearbeiding før endelig nyttiggjøring. Disse fraksjonene vil 
derfor etter vår vurdering ikke oppfylle punkt 4 i forurensningsloven § 27 tredje ledd om tekniske 
krav som følge av de aktuelle bruksområdene og eventuelle produktkrav og -standarder.  
 
Miljødirektoratet vurderer at de utsorterte fraksjonene ikke vil kunne defineres som biprodukt. Vi 
legger til grunn at kriteriene i forurensingsloven § 27 andre ledd ikke er oppfylt.  
 
Mottak av avfall (punkt 9.2.1 i tillatelsen) 
Bergmesteren har søkt om å kunne motta bunnasken som ordinært og farlig avfall. Dette med 
bakgrunn i endringene i vedlegg III til direktiv 2008/98/EF som trådte i kraft 5. juli 2018. Endringen 
ble gjort med hensyn til den farlige egenskapen HP 14 (økotoksisk) ved forordning (EU) nr. 2017/997.  
For noen av fareklassene er det angitt grenseverdier for individuelle stoffer, men også summering av 
konsentrasjoner av relevante stoffer. Med de nylig innførte summeringsreglene og hva søknaden 
viser, tenderer bunnasken til å kunne klassifiseres som farlig avfall. Likevel er vi av den oppfatning av 
at hoveddelen av innkomne bunnaskemasser vil kunne klassifiseres som ordinært avfall. Se vedtakets 
kapittel 4.1 for klassifiseringen som ble presentert i søknaden. 
 
Forbrenningsanlegg brenner flere typer avfall, noe som medfører at bunnasken potensielt kan 
inneholde flere ulike typer stoffer. Sammensetningen i bunnaskemassene kan variere i stor grad. Det 
stilles derfor strenge krav til mottakskontroll i tillatelsens punkt 9.2.1 for å sikre at avfallet som 
mottas er i tråd med tillatelsens rammer og for å sikre at leverandør har fremskaffet dokumentasjon 
om massenes innhold, innen avfallet lagres på anlegget. Miljødirektoratet har stilt krav om at 
bedriften skal gjøre en vurdering av avfallet etter avfallsforskriftens kapittel 11 når bedriften 
klassifiserer bunnasken i mottakskontroll. Vi mener at hensynet til summeringsreglene er ivaretatt av 
tillatelsens vilkår 9.2.1. Det skal benyttes de beste tilgjengelige teknikker for klassifiseringen. Når 
avfallet er klassifisert, skal bedriften sørge for at farlig avfall håndteres adskilt fra ordinært avfall, og 
ulike fraksjoner ikke sammenblandes.  
 
Vi vurderer at de miljømessige konsekvensene av om massene klassifiseres som farlig avfall eller 
ordinært avfall ikke er utslagsgivende for vår beslutning, og gir derfor tillatelse til å motta, 
mellomlagre og sortere både ordinært og farlig avfall, jf. tillatelsens punkt 1. Dette med bakgrunn i at 
virksomheten ikke skal ha utslipp til vann, jf. tillatelsens punkt 3. Vi mener også at krav fastsatt i 
tillatelsen ivaretar hensynet til resipient og naturmangfoldet. Virksomheten må likevel sørge for at 
gjennomførte analyser er representative for massenes innhold. Ved mistanke om feil eller om at 
prøvene ikke er representative, er bedriften pliktig til å gjennomføre prøvetaking og analyse av 
bunnasken, jf. tillatelsens punkt 9.2.1. 
 
Generelle krav til håndtering (punkt 9.2.2 i tillatelsen) 
Avfall og utsorterte fraksjoner skal lagres på tett dekke og innendørs, jf. tillatelsens punkt 9.2.2 e). 
Vilkåret er stilt med bakgrunn i risikoen for støvflukt av miljøskadelige stoffer og metaller, samt 
avrenning fra vann som passerer massene.  
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Dersom avfall skal lagres utendørs, må bedriften kunne dokumentere at den valgte lagringsmåten gir 
minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse, jf. tillatelsens punkt 9.2.2 f). Lagringen skal uansett 
som minimum foregå på tett dekke slik at det ikke medfører avrenning til grunn eller overflatevann.  
 
Det er ikke stilt krav om tildekking av massene. Vi vurderer at krav om fuktighet i lagrede masser, jf. 
tillatelsens punkt 9.2.2, og andre støvhindrende tiltak fastsatt i tillatelsens punkt 4.1.3 er tilstrekkelig. 
Dersom bedriften detekterer støvflukt ved for eksempel støvnedfallsmålinger, må bedriften vurdere 
å dekke til massene. Det følger likevel av tiltaksplikten bedriften har om at det må gjennomføres 
effektive tiltak for å redusere støvutslipp. Vi mener derfor at vilkår i tillatelsen ivaretar hensynet.  
 
Miljødirektoratet vurderer at tillatelsens vilkår 9.2.2 om maksimal lagringstid vil forhindre at avfall 
hopes opp på området, og følgelig ivaretar hensynet til nærmiljøet. 
 
Behandling av avfall og sirkulær økonomi (punkt 9.2.3 i tillatelsen) 
Berørte naboer utøver bekymring for at etablering av et sorteringsanlegg taler imot FNs 
bærekraftsmål. Dette med bakgrunn i at de er bekymret for om Raudsand vil ha en lite bærekraftig 
fremtid. Det er initiert fra EU at vi skal bestrebe sirkulær økonomi ved å gjenvinne avfall og benytte 
avfallet som ressurs. Det slås fast at tilrettelegging for gjennomføring av sirkulær økonomi, ikke skal 
gå på bekostning av naturmangfoldet og vannforekomster, jf. naturmangfoldloven og 
vannforskriften. Miljødirektoratet har derfor fastsatt vilkår i tillatelsen, som vi mener ivaretar disse 
hensynene.  Bedriften har en plikt til å følge disse. 
 
Det er stilt krav om at håndteringen av masser skal tilrettelegges for høyest mulig sorterings- og 
gjenvinningsgrad av metaller fra bunnasken, jf. tillatelsens punkt 9.2.3, og følgelig medvirke til 
sirkulær økonomi. Dessuten er det fordelaktig at anlegget etableres på et område som fra før er 
brukt til industrielle formål med tilrettelagt asfaltert plate.  
 
Vi mener at vilkår om at behandling av avfall skal foregå innendørs, ivaretar hensynet til nærmiljøet 
og medvirker til hindring av støvutslipp. Likevel kan all knuseaktivitet foregå utendørs. Vi vurderer at 
siden knuseaktiviteten er en liten del av driften og det er satt en begrensning i driftstiden, så vil 
utendørsknusing være akseptabel med tanke på miljøhensyn. Se forøvrig kapittel 3.2.6 om Støy. 
 
Når det gjelder den videre håndteringen av fraksjonene, settes det krav om at bedriften skal 
selge/levere til aktører som har tillatelse til å håndtere fraksjonene.  Miljødirektoratet vil ikke gå 
ytterligere inn på hvilke metoder som skal benyttes for å klassifisere fraksjonene, men anser det som 
bedriftens plikt til å følge avfallsregelverket på dette. Forøvrig henvises til kapittel 9 og 11 i 
avfallsforskriften for henholdsvis deponering av avfall og håndtering av farlig avfall. 
 
Finansiell sikkerhet 
Tillatelsens rammer fastsetter at bedriften har tillatelse til å lagre 10 000 tonn bunnaske. Bunnasken 
skal klassifiseres som ordinært eller farlig avfall, etter bestemmelsene i avfallsforskriftens kapittel 11. 
Med de innførte summeringsreglene med vurderinger av avfallets egenskaper, kan potensielt 10 000 
tonn bunnaske defineres som farlig avfall og følgelig måtte stilles finansiell sikkerhet for. Det er 
denne vurderingen, som legges til grunn når Miljødirektoratet har bestemt at bedriften skal stille 
sikkerhet for lagring av all usortert bunnaske på bedriftens område. Det vil si 10 000 tonn. Kravet er 
stilt i tillatelsens punkt 9.2.4. 
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Vedlagt følger en modell for beregning av sikkerhetens størrelse. Den finansielle sikkerhetsstillelsen 
skal være etablert innen 1. november 2019. Se tillatelsens punkt 14.4 om etablering av finansiell 
sikkerhet. Uten en godkjent sikkerhetsstillelse kan det ikke mottas farlig avfall ved anlegget, med 
mindre direktoratet har innvilget en midlertidig utsettelse av kravet, jf. tillatelsens punkt 9.2.4. 
 
3.2.8 Levering av avfall (punkt 10 i tillatelsen) 
Det er stilt krav om at bedriften skal videresende fraksjonene til en aktør som har tillatelse til å 
håndtere fraksjonene. Det vil si at avfall skal leveres til godkjent mottak, jf. tillatelsens punkt 10. Det 
følger av deponiregelverket at Deponi 2 må inneha gyldig tillatelse og at avfallet må oppfylle krav 
fastsatt i kapittel 9 vedlegg II i avfallsforskriften for at bedriften skal kunne videresende avfallet til 
Deponi 2. 

4 Faktagrunnlag 

4.1 Kort beskrivelse av virksomheten og utslippene 
Det er i søknaden gjennomført en fareklassifisering basert på en bunnaskeanalyse gjennomført av 
COWI. Analyseresultatene viser at asken inneholder tungmetaller og salter med moderate farlige 
egenskaper med en pH opp mot grenseverdi for farlig avfall. De fleste metallene har ingen eller få 
faresetninger (angir farene til et farlig stoff eller stoffblanding), med unntak av for eksempel barium, 
kadmium og nikkel. Analysene viser at konsentrasjonene er lavere enn grensene fastsatt i direktiv 
2008/98/EF og følgelig klassifiseres som ordinært avfall. I tilfeller der bunnasken klassifiseres som 
farlig avfall, søker bedriften også om å kunne motta dette. 
 
Bunnasken vil ankomme virksomheten med skip til Real Alloys kai, hvor avfallet vil lagres på et 
asfaltert område i påvente av behandling (gnr./bnr. 40/51). Dersom avfallet klassifiseres som farlig, 
planlegger bedriften at lagringen skal foregå innendørs. Sorteringsanlegg vil være lokalisert på 
gnr./bnr. 40/64, hvor prosessen starter ved at magneter trekker ut jern fra bunnasken, før den siktes 
i fem fraksjoner, 0-4 mm, 4-10 mm, 10-20 mm, 20-70 mm og "oversize". De fire minste fraksjonene 
vil transporteres på bånd, hvor fem høyintensitets virvelstrømsmaskiner (Eddy Current separatorer) 
skal trekke ut metaller som kobber, aluminium, bly og sink over 1 mm i diameter. Prosessen vil 
foregå uten bruk av vann. 
 
Magnetene vil ikke kunne trekke ut rustfritt stål. Renset bunnaske (20-70 mm) og urenset oversize 
bunnaske vil kjøres batchvis gjennom et knuseverk, som videre transporteres for ny sortering. 
Søknaden beskriver at utsorterte metaller skal lagres tørt inne i bygget før videre transportering. 
Jernet er planlagt lagret på asfalt utendørs. Det innkomne avfallet vil kunne lagres i et enkelt 
bygg/plasttunnel, dersom det klassifiseres som farlig avfall. Restfraksjonen transporteres videre til 
omsøkte Deponi 2. Søknad for Deponi 2 behandles separat. Oppstart av sorteringsanlegget vil 
avhenge av tillatelse til Deponi 2, samt vedtatt reguleringsplan fra Nesset kommune. 
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4.2 Resipientbeskrivelse og miljøtilstand  
4.2.1 Vannforekomst 
Vannforekomsten utenfor Raudsand er "Tingvollfjorden ved Raudsand". Vannforekomsten er 
ferskvannspåvirket. 
 
4.2.2 Klassifisering i Vann-Nett 
Vannforekomsten oppnår "ikke god" kjemisk tilstand og den økologiske tilstanden er klassifisert som 
"Dårlig". Klassifiseringen er basert på resipientundersøkelser fra 2003 og 2013 (NIVA). Undersøkelsen 
fra 2013 viste at sedimentene i området rundt er sterkt forurenset av flere metaller og PCB. I 2016 
ble det gjennomført undersøkelser av miljøgifter i biota (strandsnegl og blæretang), som påviste 
forhøyede konsentrasjoner av kobber i prøver av tang men ingen forhøyede metallverdier i 
strandsneglen. Vannet er forurenset med hensyn på bly, sink, kobber og nikkel. Alle disse fraksjonene 
kan forventes å bli funnet i bunnasken. 
 
4.2.3 Truede arter og naturtyper 
Det er registrert gyteområder for torsk, uer, hyse og lysing i nærheten av tiltaksområdet. I tillegg er 
det registrert kolmule og sei, som er av særlig stor forvaltningsmessig interesse, nær 
sorteringsanlegget. Ifølge informasjon mottatt fra Fiskeridirektoratet og deres kartløsning, finnes det 
flere oppdrettsanlegg og akvakulturlokaliteter i fjorden. Blant annet finnes det anlegg ved 
Honnhammarvika, Hegebergtrøa og Sjølsvik. 
 
Det er ikke registrert viktige naturtyper i nærheten av det planlagte anlegget.  
 
4.2.4 Utslipp til vann 
Det er i søknaden presentert at prosessen skal være tørr og derfor ikke skal generere prosessvann, 
med unntak av vann til støvdemping. Følgelig vil ikke virksomheten ha utslipp til vann. Takvann vil 
ledes utenom arealet og rutinene vil bestå av daglig feiing av områdene, som er asfalterte. Driften er 
i utgangspunktet planlagt uten bygging av et system for håndtering av overvann. Ved behov, vil 
bedriften sette opp en betongkant langs asfalten mot sjøen eller et sandfang for håndtering av 
overvann. Videre kan regnvannet ledes til en tank, hvor vannet kan benyttes på den ferdigsorterte 
bunnasken.  
 
4.2.5       Støv og fordamping 
Ifølge bedriften vil utslipp til luft bestå av: 

- Vann som fordamper 
- Moderat dannelse av svovel- og klorgasser 
- Noe hydrogengass 
- Støv fra prosesseringen og sortering av masser med fuktighet på under 15 % 

 
Bedriften planlegger å installere snøkanoner ved behov, for å dempe støvflukt. I tillegg vil jevnlige 
nedfallsmålinger inngå i driftsrutinene for anlegget. 
 
4.2.6 Støy og trafikk 
Bedriften antar at virksomheten vil ha et støybidrag godt under 50 dBA. Hoveddelen av transport til 
og fra anlegget vil gjøres med bulk- og containerskip. En levering med båt er beregnet til å kunne 
erstatte nærmere 400 vogntog med bunnaske. Det vil derfor være begrenset med støy fra 
veitransport som følge av virksomheten. Ifølge søker, vil terrenget rundt anlegget dempe potensiell 
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støy fra ryggsensorer, flytting av containere og knuseverket. Rutiner for knusing kan inngå på slutten 
av skift 1, for å unngå eventuell sjenerende støy på ettermiddag/kveld. 

5 Saksgang  
Miljødirektoratet behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om 
behandling av tillatelser etter forurensningsloven.  

5.1 Korrespondanse 
 Søknad datert 19. juli 2018 
 Møte 14. februar 2019 
 Tilleggsinformasjon om mengdegrense for lagring datert 14. mars 2019 

5.2 Forhåndsvarsel og uttalelser  
Saken er forhåndsvarslet i samsvar med forurensningsforskriften § 36-5. Fristen for å gi uttalelse var 
26. oktober 2018 og senere utsatt til 9. november 2018. Nesset kommune og Bellona ble gitt utsatt 
frist til 13. desember 2018.  
 
Miljødirektoratet har mottatt ca. 70 høringsuttalelser fra blant annet Kraftverk Tingvoll DA, 
Miljøpartiet De Grønne (MDG) Møre og Romsdal, Fiskeridirektoratet, Nesset og Gjemnes kommune, 
Bellona og Havforskningsinstituttet, samt lokale foreninger, lokalt næringsliv og naboer. Samtlige 
høringsparter har oversendt flere høringsinnspill. Bergmesteren har uttalt seg til innspillene, og 
systematisert dem etter kategori.  
 
Nedenfor følger en kort oppsummering av uttalelsene og bedriftens kommentarer til disse.  
Miljødirektoratet har vurdert uttalelsene og kommentarene ved behandlingen av søknaden. 
Høringsuttalelser skal bidra til at Miljødirektoratet treffer beslutninger på godt grunnlag. Enkelte 
høringsinnspill er identifisert til å ikke være relevante for saken og er rettet mot søknad om Deponi 2, 
og er derfor ikke tatt med i beslutningsgrunnlaget.  
 

5.2.1 Høringsuttalelser og bedriftens kommentarer til dem 
Søknad om etablering av bunnaskeanlegget bes behandlet samlet med de andre aktivitetene på Raudsand, 
ikke stykkevis og delt 
Høringsinnspill:  
Berørte naboer påpeker at søknad om å etablere et Deponi 2, deponi for farlig avfall og 
sorteringsanlegg må ses i sammenheng. Videre oppfordres det til at det blir gjort en helhetlig 
vurdering av konsekvensene for miljøet og andre næringer, når saken behandles bit for bit. En 
eventuell tillatelse kan ikke utstedes før en reguleringsplan med konsekvensutredning er behandlet.  
 
Bergmesteren Raudsands kommentar:  
Bedriften bekrefter at bygging og oppstart av anlegget for gjenvinning av metaller er avhengig av at 
både reguleringsplanen og søknaden om etablering av Deponi 2 godkjennes. Videre påpekes det at 
etablering av sorteringsanlegget ikke vil bygges uten at disse to tillatelsene er på plass, men påpeker 
likevel at det ikke er en logisk sammenheng mellom behandlingsanlegg for farlig uorganisk avfall og 
et sorteringsanlegg for bunnaske. Sorteringsanlegget vil kun være relevant for etableringen av 
Deponi 2, da bunnasken etter sortering, vil klassifiseres som ordinært avfall. 
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Søknaden inneholder ikke spesifikke grenser for utslipp til luft og vann 
Høringsinnspill:  
Berørte naboer, Gjemnes kommune og Fiskeridirektoratet påpeker at Bergmesteren ikke har søkt om 
spesifikke grenseverdier for utslipp til luft, vann eller støy. Videre anbefales det at det gjøres 
supplerende undersøkelser over tid av vannsøylen, for å gi et utfyllende grunnlag for konklusjonen 
om effekter for vannforekomsten "Tingvollfjorden ved Raudsand". Den økologiske og kjemiske 
tilstanden skal ikke bli dårligere, men primært bli forbedret. Det forutsettes at det ikke vil være noen 
form for utslipp til vann fra sorteringen, og at omsøkt tiltak ikke vil påvirke eller få negativ betydning 
for fiskeri- og havbruksnæringen eller marint biologisk mangfold. 
 
Bergmesteren Raudsands kommentar:  
Tiltakshaver anser at det er gitt tilstrekkelig informasjon om utslipp til luft og vann i søknadens 
kapitler 9.1, 9.2 og 9.5. Virksomheten vil ikke generere vann, da sorteringen er en tørr prosess. 
Sorteringen vil foregå på tett dekke, det vil ikke dannes gasser under prosessen og det vil 
gjennomføres støvnedfallsmålinger. Grensen for nedfall av støv er satt til 5 gram per måned og 
kvadratmeter ved nærmeste nabo. 
 
Raudsand er allerede sterkt belastet med forurensning og bør ikke tilføres mer 
Høringsinnspill: 
De berørte naboene mener at Raudsand allerede er sterkt belastet med forurensning og at området 
derfor ikke bør tilføres mer. Dette kommer til uttrykk i de fleste høringsinnspillene fra naboene, men 
også næringsliv og MDG Møre og Romsdal. MDG Møre og Romsdal viser til at Tingvoll-
/Sunndalsfjorden allerede er sterkt belastet med forurensning og at det allerede nå er problematisk å 
nå målet om at fjorden skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2028, slik forpliktelsen er i 
henhold til vassområdeplanen for Møre og Romsdal. Det behøves ikke flere kilder til forurensning 
som ytterligere bidrar negativt til miljøet i fjorden, påpeker en nabo, og mener at myndighetene må 
benytte føre-var-prinsippet.  
 
Havforskningsinstituttet er imidlertid av den oppfatning av at tiltaket ikke medfører betydelige 
negative konsekvenser for områdene rundt Raudsand og Tingvollfjorden. De fremhever at 
partikkelkonsentrasjonene, som er beregnet for Tingvollfjorden, sannsynligvis ikke vil redusere 
fiskens velferd på grunn av stress og redusert sykdomsresistens, da konsentrasjonene er for små. 
Basert på en samlet vurdering, konkluderes det med at det ikke kan forventes at framtidige utslipp 
fra prosessanlegg og deponier vil forverre den økologiske og kjemiske tilstanden i fjorden. 
 
Bergmesteren Raudsands kommentar:  
Bergmesteren Raudsands kommentar knytter seg til Deponi 2. 
 
Avrenning fra avfall havner i fjorden 
Høringsinnspill: 
Berørte naboer uttrykker at de ikke ønsker at Raudsand mottar mer giftig avfall som kan medføre 
avrenning ut i grunnvann, fjorden og i naturen. Fiskeridirektoratet trekker også frem at 
klassifiseringen av fersk bunnaske viser at asken inneholder tungmetaller og salter som har moderate 
farlige egenskaper, med en pH opp mot grenseverdi for farlig avfall. pH for slike masser forventes 
under 11, hvor avrenning med høy pH kan gi negative virkninger for vannlevende organismer. 
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Fiskeridirektoratet påpeker også at de ser det svært negativt at viktige nærings- og naturverdier 
ødelegges eller begrenses vesentlig. Det er i vannforekomsten registrert flere ulike fiskeriinteresser 
for passive redskap, registrert flere gyteområder og forekomst av fiskearter av særlig stor 
forvaltningsinteresse. Det er flere stedegne arter som kan eksponeres for konsentrasjoner av enkelte 
miljøgifter som følge av eksponering over lang tid. 
 
Bergmesteren Raudsands kommentar:  
Bedriften mener at tematikken kan knyttes til søknad om Deponi 2, og ikke søknad om etablering av 
et sorteringsanlegg.  
 
Bærekraftsmål 
Høringsinnspill:  
Flere berørte naboer er undrende til om den omsøkte aktiviteten er bærekraftig for menneskene og 
dyrene som skal leve i området i årene fremover. Likevel er det enkelte berørte som er positivt 
innstilt på at et resirkuleringsanlegg, som er fremtidsrettet når det gjelder avfall, skal etablere seg i 
området. 
 
Bergmesteren Raudsands kommentar:  
Gjenvinning av metaller fra bunnaske følger sentrale punkter i FNs bærekraftsmål som på mange 
måter er grunnlaget for sirkulær økonomi. Bedriften opplyser om at de, parallelt med søknad om 
behandling og deponering av bunnaske, arbeider for utvikling av renseteknologi som, hvis vellykket, 
vil halvere deponerte mengder og skape et masseprodukt som kommunen kan bruke som 
dreneringsmasser og annet. 
 
Sorteringsanlegget er ikke nevnt i konsekvensutredningen 
Høringsinnspill: 
Det er påpekt i flere høringsinnspill at det ikke er utført risiko- og sårbarhetsanalyse for det omsøkte 
tiltaket, og at tiltaket ikke er nevnt i konsekvensutredningen (heretter KU).  
 
Bergmesteren Raudsands kommentar:  
Sorteringsanlegget er ikke nevnt i KUen, da det er en mulighet som er materialisert etter at KU ble 
gjennomført. Bergmesteren opplyser likevel at søknaden omfatter de punkter som en KU ville 
inneholdt når det gjelder miljøpåvirkning. KUen konkluderer med at området er egnet for industriell 
aktivitet innenfor gjenvinning, og at bunnasketiltaket er en gjenvinningsaktivitet. Videre omtaler 
både KU og søknad om Deponi 2 sortert bunnaske som aktuelle materialer å behandle/deponere. 
 
Avfallet bør behandles nærmere kilde 
Høringsinnspill: 
Enkelte berørte naboer og organisasjoner, herunder Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, 
oppfordrer til at farlig avfall ikke transporteres over lengre avstander, og behandles nærmere kilde. 
Det påpekes at asken i all hovedsak oppstår andre steder enn på kysten av Nordvestlandet. EUs 
nærhetsprinsipp trekkes frem som et argument mot å tillate import av avfall. Utsortert metall vil 
også måtte transporteres som minimum til Østlandet, som oppgis å ikke være en optimal løsning.  
 
Søknaden fremhever de positive sidene ved å benytte båttransport, og viser til at sortering og 
deponering samlet gir en besparelse av klimagasser. Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 
presiserer at denne konklusjonen vil kunne være gjeldende for et lignende anlegg, uansett plassering 
i landet. 



90/20 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage - 20/14399-3 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage : Tillatelse fra Miljødir..pdf

15 

 
Bergmesteren Raudsands kommentar:  
Bedriften trekker frem de økonomiske aspektene ved å benytte renset bunnaske til å tilbakeføre 
området til opprinnelig terreng (Deponi 2). Klimagassavtrykket fra transport av gjenvunnet jern og 
metaller vil gi en samfunnsmessig besparelse, sammenlignet med å ikke gjenvinne nevnte materialer, 
ifølge Bergmesteren. 

6 Klagerett  
Bergmesteren Raudsand og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert 
gebyrsatsen. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse, og hvilke endringer som ønskes. I 
tillegg bør 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. 
 
 
Miljødirektoratet sender kopi av dette brevet med vedlegg til berørte i saken. 
 
 
Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ragnhild Orvik Helene Mørkkåsa Sandvik 
seksjonsleder rådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
Vedlegg: 
1 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
 
Kopi til:  
Anne-Karin og Kjell Olav Sjøli 
Ann-Karin Sæther 
Arnfinn Løfaldli 
Audun Bersås og Vigdis Aandalen Bersås 
Bente og Ståle Solgård 
Bjørn Eikås Hut in Fredsvik v/Bjørn Eikås 
Christiane Hagen 
Edgar Solbak 
Erik Olav Hagen 
Evas Helende Hage Hjelden 
Fiskeridirektoratet 
Freddy Svensli 
Furugrenda Grønnsaker 
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Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Gideon Steinberg 
Gjemnes kommune 
Halldis Storholt 
Hanne Iren Dahlen og Marius Bless 
Havforskningsinstituttet 
Inger Kamilla Eikås 
Ingjard Sandhei 
Jeg velger meg et giftfritt Nesset 
Joshua Cabell 
Kornelia Grande Eikås 
Kraftverk Tingvoll DA 
Lars Wiik 
Lill Helen Lilleng 
Lina Engelsrud 
Magny Torvik 
Marianne Klokset Aspås 
Marte Svensli 
MDG Møre og Romsdal 
Miljøstiftelsen Bellona 
Mona og Ingolf Aarseth 
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 
Nei til Giftdeponi 
Nesset kommune 
Norges Miljøvernforbund 
Odd Daniel Ødegaard 
Odd Klokset 
Oddbjørg Aspås 
Ove Robin Lund 
Rimstad Gårds- og Skogsdrift v/Hilde Falch-Krokå 
Samuel Falch-Krokå 
Siri Andrea Storholt 
Stian Froestad 
Sunndalsfjord cottages v/Perly Grande Eikås 
Synnøve Almås Harstad 
Tingvoll Kystlag 
Tordis Kvisvik Viken 
Tormod Aspås 
Ulf Falch-Krokå 
Vanessa Hagen 
Vi som kjemper for industriarbeidsplasser innen resirkulering i Nesset 
Willy Roger Husby 
Y. Haltvik AS 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Lise Cathrine 
Solbakken 
22 24 59 52 

Forespørsel om manglende nabovarsel - Raudsand deponi 

Vi viser til brev av 29.01.2020 om manglende nabovarsel til eiendom 89/1. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet behandler innsigelse til reguleringsplan for Bergmesteren 

Raudsand AS. Spørsmål knyttet til byggesak må besvares av tiltakshaver og Molde 

kommune.  

 

Med hilsen 

 

 

Knut Grønntun (e.f.) 

fagdirektør 

 

 

Lise Cathrine Solbakken 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Kopi: 

Molde kommune 

Gjemnes kommune 

Kommunehuset 

6631 BATNFJORDSØRA 

 

  

 

 

Deres ref 

19/00046-24 

Vår ref 

19/6033-5 

Dato 

24. februar 2020 
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From: Knudsen, Aleksander Aasen 
Sent: Wednesday, April 15, 2020 12:01 PM 
To: Holm, Gudrun 
Subject: VS: Våre protester på dispensasjon fra reguleringsplanen på Raudsand 
 
Til informasjon 
 
Med vennlig hilsen 
 
Aleksander Aasen Knudsen 
enhetsleder 
Byggesak og geodata 
telefon: 71 11 13 34 
mobil: 90 82 80 86 
 
molde.kommune.no 
 

 
 

Fra: Heggemsnes, Eirik <eirik.heggemsnes@molde.kommune.no>  
Sendt: 14. april 2020 17:51 
Til: Augensen, Jon Cato <jon.cato.augensen@molde.kommune.no>; Trygve Grydeland 
<trygve.grydeland@mrfylke.no>; Trygve Grydeland <trygve.grydeland@gmail.com> 
Kopi: Knudsen, Aleksander Aasen <aleksander.aasen.knudsen@molde.kommune.no> 
Emne: SV: Våre protester på dispensasjon fra reguleringsplanen på Raudsand 
 
Hei! 
 
Til opplysning, så har vi ingen sak som legges fram til behandling om deponi 2 nå. 
Aleksander som har saka må få kopi her. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Eirik Heggemsnes 
kommunalsjef 
teknisk, plan, næring og miljø 
mobil: 90 72 47 55 
 
molde.kommune.no 
 

 
 

Fra: Augensen, Jon Cato <jon.cato.augensen@molde.kommune.no>  
Sendt: 14. april 2020 15:59 
Til: Trygve Grydeland <trygve.grydeland@mrfylke.no>; Trygve Grydeland 
<trygve.grydeland@gmail.com> 
Kopi: Heggemsnes, Eirik <eirik.heggemsnes@molde.kommune.no> 
Emne: VS: Våre protester på dispensasjon fra reguleringsplanen på Raudsand 
 
Hei Trygve, 
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Vi har mottatt denne meldingen. Skal jeg sende det videre til hovedutvalgets medlemmer? 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jon Cato Augensen 
konsulent 
politisk sekretariat 
telefon: 71 11 11 19 
 
molde.kommune.no 
 

 
 
Fra: Karl Edvin <karleendresen@gmail.com>  
Sendt: 10. april 2020 23:27 
Til: Augensen, Jon Cato <jon.cato.augensen@molde.kommune.no> 
Emne: Våre protester på dispensasjon fra reguleringsplanen på Raudsand 
 
Vi ber om at vårt brev sendes til medlemmene av Hovedutvalget for teknisk. 
 
Til Molde kommune, 

Kopi til medlemmene i Hovedutvalg for teknisk og planarbeide 

Kopi til kommunestyret i Molde og i Gjemnes 

  

  

Vi ber om at saken om dispensasjon fra reguleringsplan i forbindelse med deponi 2 på Raudsand 
stanses for behandling i Molde kommune av flere grunner. 

For det første ligger eiendommen dette dreier seg om i en annen kommune. Molde kommune er 
dermed ikke reguleringsmyndighet til å i det heletatt behandle denne saken. Dette gjør at ingen 
behandling av denne saken kan skje gyldig av Molde kommune. Molde kommune har ingen rett til å 
gi dispensasjoner innenfor Gjemnes’ kommunegrenser. 

Hålåvåbekken er grensen til eiendommen. Det betyr at vi har rettigheter i denne bekken som vil 
forringes av den aktiviteten som reguleringsplanen og dispensasjonssøknaden gjelder. Vi motsetter 
oss at det gjøres noen form for utslipp til denne elven. 

For det andre ber vi om at all aktivitet som skjer på, eller har direkte konsekvenser for våre 
eiendommer, eller utøvelse av vår eiendomsrett opphører umiddelbart. Og vi ber om at Molde 
kommune bidrar til å stanse all ikke-autorisert aktivitet som kan ha betydning for vår eiendomsrett. 
Molde har feilaktig regulert forhold i nabokommunen, da må Molde kommune i det minste bistå i at 
det ikke skjer flere feil. Hvis noen, for eksempel Bergmesteren eller Veidekke driver noen form for 
aktivitet på vår eiendom, må Molde kommune bistå oss i å stanse denne. 

For det tredje, reguleringsplanen for Raudsand omfatter vår eiendom. Vi skulle ha hatt varsel fra 
Nesset kommune etter at planen ble vedtatt i mai 2019. Det har vi ikke mottatt. Konsekvensen av at 
vi ikke fikk varsel er at vi er fratatt vår klagerett på reguleringsplanen. 

PBL § 12-12 
Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. § 1-9. 



90/20 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage - 20/14399-3 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage : VS_ Våre protester på dispensasjon fra reguleringsplanen på Raudsand.msg

Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere3 i planområdet, og så vidt mulig andre 
rettighetshavere i planområdet og naboer4 til planområdet, når de blir direkte berørt underrettes særskilt 
ved brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgangen og frist for klage.5 

Vi krever at all aktivitet som er begrunnet i reguleringsplanen stanses til vi får et slikt varsel og kan 
klage på planvedtaket fra Nesset kommune til Fylkesmannen. For oss handler dette om vår rett som 
eiere, og om å forvalte eiendommen vi har arvet. Vi krever umiddelbart å få denne klageretten. Vi 
ber også om at Molde kommune snarest tar kontakt med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet med krav om at departementet omgjør reguleringsplanen siden det 
er gjort en feil ved at berørte grunneiere ikke har fått sin klagerett etter plan- og bygningsloven. 
Dette er ingen klage på avgjørelsen fra Departementet, men en anmodning om omgjøring av 
vedtaket. 

Slik vi forstår det er det saksbehandlere som har en interesse i at planen blir gjennomført som jobber 
med saken i Molde nå. Vi ber om at det gjøres inhabilitetsvurderinger av enhver som skal ha 
befatning med denne saken i Molde. 

Vi ber om oppsettende virkning, og at all aktivitet som kan ha en betydning for våre eierinteresser 
stanses, fram til forhold knyttet til reguleringsplanen er ordnet opp i. 

Det er regulert inn på vår tomt – det er utenfor reguleringmyndigheten til Molde. 

 

Karl E Endresen 

På vegne av grunneierne.  
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E-postadresse: 
fmmrpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2520 
6404 Molde 

 Besøksadresse: 
Julsundvegen 9 

 Telefon: 71 25 84 00 
www.fylkesmannen.no/mr 
 
Org.nr. 974 764 067 

  Vår dato:  Vår ref: 

  16.04.2020  2020/1900 
     

  Dykkar dato:  Dykkar ref: 

  27.03.2020  BYGG-20/00204 
   

 Saksbehandlar, innvalstelefon 

 Kristin Eide, 71 25 84 33 
  
 
 
  

MOLDE KOMMUNE BYGGESAK OG GEODATA 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 
 
 

  
 
 
Molde kommune 
Etablering av deponi på Raudsand gbnr. 240/50 
Fråsegn til dispensasjon frå reguleringsplan 
 
Fylkesmannen er statens representant i fylket og har fleire roller og oppgåver innan planlegging etter plan- 
og bygningslova. Ei viktig oppgåve for Fylkesmannen i kommunale planprosessar er å sjå til at nasjonale 
og viktige regionale omsyn blir ivaretatt i planarbeidet. Fagområde som miljøvern, landbruk, helse, 
oppvekst og samfunnstryggleik står sentralt. I tillegg skal Fylkesmannen sikre at kommunale vedtak i plan- 
og byggesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 
 
Bakgrunn 
Molde kommune har sendt på høyring dispensasjon frå reguleringsplan Bergmesteren Raudsand 
føresegn § 9.7 som lyder: «Eksisterende avkjørsler langs fv. 666 skal stenges jf. plankartet før det blir gitt 
igangsettelsestillatelse for nye tiltak innenfor Deponi 1- Deponi 6.» 
 
Formålet med søknaden er å sørge for at møllestøvdeponiet (2) skal bli dekka til innan fristen satt 
av Miljødirektoratet, og da er det ønske om å nytte eksisterande avkjørsle til dette. Av søknaden 
forstår vi at søkjar er i dialog med Statens vegvesen om vilkår som kan betre trafikktryggleiken i 
krysset medan arbeidet pågår. Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde ingen merknader til 
omsøkt dispensasjon for å omgå rekkefølgjekravet gitt i føresegn § 9.7. 
 
Konklusjon 
Fylkesmannen har ikkje vesentlege merknader til omsøkt tiltak. 
 
 
Med helsing  
  

Jon Ivar Eikeland (e.f.)  Kristin Eide 
fagsjef-plansamordning  senioringeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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  Side: 2/2 

 
Kopi 
Møre og Romsdal fylkeskommune, pb. 2501, 6404 Molde 
Statens vegvesen, pb. 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer 
Forum for natur og friluftsliv i MR, Idrettsvn. 2, 6413 Molde 
Friluftsrådet Møre og Romsdal, Idrettsvn. 2, 6413 Molde 
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Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde ● Besøksadresse: Julsundvegen 9 ● Telefon: 71 28 00 00 

e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Molde kommune - deponi Raudsand - gbnr 240/50 - fråsegn til 
søknad om dispensasjon frå reguleringsplan 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: 
 
Planfaglege merknader 
I området gjeld reguleringsplan for Bergmesteren, stadfesta av Kommunal og moderni-
seringsdepartementet (KMD), 06.03.2019, etter ei omfattande motsegnsbehandling. 
 
Dispensasjonssøknaden heng saman med eit pålegg og ein frist frå Miljødirektoratet om 
tildekking av eit område forureina med såkalla møllestøv. Dette tiltaket er i samsvar med 
godkjent reguleringsplan med eitt unnatak: Det er søkt dispensasjon frå rekkefølgekrav om 
bygging av internt veganlegg og avkøyring til Fv. 666.  
 
I samsvar med Sams vegadministrasjon (før 31.12.2019) har Statens Vegvesen stilt nokre 
vilkår for å kunne gi dispensasjon. Desse er i følge oversendinga imøtekome. I etterkant av 
dette, har Sams vegadministrasjon opphørt, og alt mynde overført til fylkeskommunen. Sjå 
derfor merknader under samferdsel nedanfor. 
 
Vi registrerer at søknaden er sendt kommunen i god tid før planen vart vedteken. Det kan 
synest sjølvmotseiande å gjere vedtak i plan om forhold som openbart vil framtvinge dis-
pensasjon, men i denne saka ligg forklaringa i at planen frå kommunen si side var ferdig-
stilt langt tidlegare. Endeleg vedtak vart først gjort etter at planen hadde ligge meir enn eit 
år hos KMD. 
 
Samferdsel 
Rekkefølgekravet i gjeldande regulering er eit resultat av dagens situasjon, der kryss-
løysingane mellom anleggsvegen i øst - vest retning og Fv. 666 er utfordrande i forhold 
til frisikt, manøvreringsplass og generell dårleg trafikktryggleik. Med ein kulvert under 
fylkesvegen vil ein unngå kryssing i same plan, for trafikk mellom øvre og nedre del av 
planområdet. 
 
Det er i møte med Statens vegvesen 06.12.19 blitt semje om ei akseptabel mellombels 
løysing, ved å stenge avkøyring mot aust og etablere samanhengande grøft på strek-
ninga frå tunnelportalen forbi avkøyringa som vert stengt. Den sørlegaste avkøyringa 
mot vest vert trekt så langt unna tunnelportalen som mogleg, vert stramma opp, og 
utforma i medhald av gjeldande krav til avkøyringar. Dette vil dels imøtekome rekke-
følgekravet og betre trafikksituasjonen. 

Molde kommune 
Rådhusplassen 1 
6413   MOLDE 

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 

BYGG-20/00204 27.03.2020 42904/2020/DISPENSASJON/1506 Johnny Loen, 71 28 02 43  21.04.2020 
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Vi vil understreke at dette berre må vere ei mellombels løysing. Det er søkt om at 
dispensasjonen skal ha varigheit fram til sidevegar og kulvert under fv. 666 er ferdig-
stilt, men ikkje opplyst kor lang tid som er rekna til dette. Vi ber derfor om eit vilkår 
som avgrensar dispensasjonen fram til sidevegar og kulvert er ferdigstilt, maksimalt to 
år.  
 
Vi gjer for ordens skuld også merksam på at dispensasjonen gjeld det omsøkte tiltaket 
åleine, og ikkje andre tiltak innanfor planområdet. 
  
 
KONKLUSJON 
Gitt vilkår som kjem fram under merknader til samferdsel, har vi ikkje innvendingar til at 
det vert gitt dispensasjon som omsøkt. 
 
 
 
Med helsing  
  

Ingunn Bekken Sjåholm  Johnny Loen 
Kst. fylkesplansjef  Plansamordnar 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli sendt i papir 
 
 
Fagsaksbehandlar  
Samferdsel: Avdelingsingeniør Ingrid Renate Gjørvad, tlf. 71 28 00 44 
 
 
 
 
Kopi: 
Statens vegvesen 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
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 Raudsand, deponi 2 – suppleringer til søknad 

  

Byggeplass: Raudsand Gnr. 240 bnr. 50 og 81 
Tiltak: Deponi 
Tiltakshaver: Bergmesteren Raudsand AS Adresse: Postboks 508 Skøyen, 0214 OSLO 
Ansv. søker: Norconsult AS Adresse: Postboks 626, 1303 SANDVIKA 
 

Innledning 
Vi viser til brev fra Molde kommune datert 26.03.2020. I brevet etterspør dere følgende til søknaden: 
 

1. Komplettering av nabovarsel, hvor blant annet hjemmelshavere i Gjemnes kommune varsles. Videre 
må Cemco Eiendom AS varsles som eier av gnr/bnr 240/64.  
 
I tillegg påpeker kommunen at nabovarselet skal inneholde begrunnelse for dispensasjon, jf. 
byggesaksforskriften § 5-2.  
 

2. Avklaring av ansvarsretter. Geoteknikk er i følgebrevet satt til tiltaksklasse 2, mens erklæring om 
ansvarsrett oppgir tiltaksklasse 1. Kommunen mener TK1 fremstår som lavt og ber om en avklaring 
rundt tiltaksklasse. I tillegg ønsker kommunen en redegjørelse for hvordan fagområdene 
ingeniørgeologi og miljø er ansvarsbelagt. 
 

3. Det er et rekkefølgekrav som angir at masser må deponeres først i deponi 1 før oppfylling kan skje i 
deponi 2.  

 

Redegjørelse for punktene 
1. Nabovarsel 

Vi har sendt supplerende nabovarsler den 27. mars 2020. Vedlegg C-03 og C-04 viser gjenpart av 
supplerende varsel og kvitteringsliste over varslede naboer. Det er kommet inn to merknader, begge fra 
eiere av gnr/bnr 89/1 i Gjemnes kommune. Merknadene kan ses i vedlegg C-05 og C-06 

 

  

Molde kommune 
Teknisk, samfunn og utvikling 
  
  
  
 

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 
 BYGG 20/00204 5164095/02 Raudsand - supplering til søknad om tillatelse.docx 2020-04-27 
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Naboene påpeker følgende: 

- Tiltaket utføres på deres eiendom i Gjemnes kommune, hvor Molde kommune ikke har myndighet 
 

- Holåvollbekken i nord utgjør eiendomsgrensen, slik at naboene har rettigheter i bekken som kan 
forringes av omsøkte tiltak. Naboene motsetter seg utslipp til elven. 
 

- De krever at all aktivitet som kan påvirke deres eiendom opphører.  
 

- Molde kommune har feilaktig regulert deres eiendom i nabokommunen og eiere av 89/1 har ikke mottatt 
varsel om vedtatt reguleringsplan. 
 

- Saksbehandlere i Molde kommune har interesse av at planen blir gjennomført. De ber om at det gjøres 
habilitetsvurderinger av enhver som skal ha befatning med saken. 
 

- De motsetter seg arbeider som omfatter ytterligere deponering, utover opprydning av tidligere deponi. 

 

Tiltakshavers redegjørelse for merknadene: 

- Tiltaket vil ikke gå utenfor eiendommene 240/50 og 240/81. Videre er det god avstand mellom omsøkt 
tiltak og naboeiendommen i nord.  
 

- Det er ikke lagt opp til utslipp til Holåvollbekken. 
 

- Som nevnt i første punkt er tiltaket plassert i god avstand til denne eiendommen. Det er derfor ikke 
ventet at aktiviteten vil ha innvirkning på naboeiendommen, utover noe anleggsstøy i 
gjennomføringsfasen. Deponi 2 ligger langt unna bekken og eiendomsgrensen og terrenget tilsier ikke 
problematikk knyttet til uønsket påvirkning mot dette området. Tiltaket omfatter flere sikrings- og 
renseløsninger for å sikre kontrollert avrenning fra anlegget.  
 

- Reguleringsplanens avgrensning i nord samsvarer med eiendomsgrensen og kommunegrensen, som 
begge går i bekken. Planen går derfor ikke utenfor kommunegrensen og således heller ikke inn på 
naboeiendommen. Siden reguleringsplanen måtte avgjøres av kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, er det ikke sendt ut varsel om vedtatt plan til den enkelte nabo. 
Planvedtaket ble annonsert i lokalpressen. Prosessene rundt dette er ikke relevant for byggesaken.  
 

- Vi legger til grunn at Molde kommune ivaretar krav til habilitet hos sine saksbehandlere.  
 

- Tiltaket omfatter videre deponering av masser innenfor deponi 2, i henhold til vedtatt reguleringsplan. 
Deponiet vil ikke medføre negativ miljøpåvirkning på naboeiendommen. 

 

Generelt fremstår merknadene som knyttet til reguleringsplanen som er vedtatt og gjeldende, og ikke isolert 
til byggesaken. Tiltaket er i henhold til gjeldende reguleringsplan og holder seg innenfor formålsgrenser, 
eiendomsgrenser og avstandskrav. Merknadene refererer også til dispensasjonssøknaden for tiltaket uten å 
gå videre inn på rekkefølgekravet for veien. Vi legger til grunn at naboene mener byggetiltaket i sin helhet og 
ikke dispensasjonssøknaden.  

Vedrørende eiendom 240/64, så er Cemco Eiendom AS registrert som eier. Dette foretaket eksisterer ikke 
lenger og er således ikke nødvendig å varsle. Det fremgår av pbl § 21-3, 1. ledd, siste setning. Det kan for 
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øvrig noteres at Cemco Eiendom AS ble fusjonert med Veidekke ASA 16.10.1997 og det er nå sendt 
melding om at hjemmelen til eiendommen føres i navnet til Veidekke ASA. Grunneier Veidekke ASA er 
således allerede varslet. Se vedlegg Q-03 for bekreftelse på fusjon av Cemco Eiendom AS og Veidekke 
ASA.  

 
2. Ansvarsretter 

Geoteknikk 

Erklæring om ansvarsrett og gjennomføringsplan viser begge at geoteknikk er plassert i tiltaksklasse 1. 
Beklageligvis er det en skrivefeil i følgebrevet. Tiltaksklasse er avklart i samråd med geoteknikker. Den 
geotekniske vurderingen konkluderer med at tiltaket kan plasseres i geoteknisk kategori 1. Geoteknisk 
kategori 1 er valgt ut fra beskrivelse i Eurokode 7, kapittel 2.1.  

Deponiet vurderes som en relativ enkel konstruksjon/anlegg der grunnforholdene er kjent som tilstrekkelig 
problemfrie grunnet berg i dagen eller liten løsmassemektighet, og det er minimal risiko med hensyn til 
områdestabilitet og bevegelser i grunnen.  

Eurokode 0, tabell NA.A1 (901) gir veiledende eksempler for klassifisering av anlegget med hensyn til 
konsekvensklasse og pålitelighetsklasse (CC/RC). Grunn- og fundamenteringsarbeid og undergrunnsanlegg 
ved enkle og oversiktlige grunnforhold plasseres i klasse 1 (eller 2). Vi har her valgt 1 da det her er 
oversiktlige forhold. 

Veiledning til byggesakforskriften, kapittel 9 angir utgangspunkt for fastsettelse av tiltaksklasse innen hvert 
fagområde For geoteknikk gjelder; Tiltaksklasse 1 kan omfatte fundamentering for anlegg og konstruksjoner 
som iht. NS-EN-1990+NA (Eurokode 0) som plasseres i pålitelighetsklasse 1. 

Tiltaksklasse 1 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av liten kompleksitet og 
vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil ved tiltaket fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og 
sikkerhet. Se vedlegg Q-02 for geoteknisk notat.  

 

Ingeniørgeologi 

Angående ingeniørgeologi, så er det noen eksisterende bergskjæringer etter gruveindustrien som har behov 
for bergsikring, se utklipp under. Disse arbeidene ble det ikke opplyst om i opprinnelig søknad. Vedlagt er 
dermed erklæringer om ansvarsrett for ingeniørgeologisk prosjektering og uavhengig kontroll av denne, se 
vedlegg G-05 og G-06.  

 

Rød stiplet linje viser område hvor bergskjæring er aktuelt. 
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Ansvar for utførelse av bergsikring inngår i Veidekke Industri AS’ sitt fagområde «grunnarbeider og 
landskapsutforming».  

 

Miljø 

Miljøfaget, som inngår i det overordnede fagområdet «geoteknikk», gjelder forholdet til forurenset grunn og 
håndtering av slike masser. I dette prosjektet er det ikke snakk om håndtering eller bortkjøring av forurenset 
grunn. Deponering av forurenset masse er ivaretatt gjennom forurensningstillatelsen. Miljø og forurenset 
grunn er således ikke et element i byggesaken. 

 
3. Rekkefølgebestemmelser 

Deponi 1 er ferdig oppfylt og avsluttet, slik at rekkefølgekravet er ivaretatt.  

 

Dokumentoversikt i søknaden (nye dokumenter markert med blått) 
Vedlegg 

nr. 
Dokumenter Tegn. nr Dato 

00 Følgebrev  2019-12-10 
01 Søknad om tillatelse til tiltak  2019-12-09 
02 Følgebrev til supplering  2020-04-27 

    
A Opplysninger om tiltakets ytre rammer m.m.   

A-01 Opplysninger om tiltakets ytre rammer   
    

B Dispensasjon   
B-01 Søknad om dispensasjon  2019-12-10 

    
C Nabovarsling   

C-01 Opplysninger gitt i nabovarsel  2019-11-29 
C-02 Kvitteringer  2019-11-29 
C-03 Gjenpart av supplerende nabovarsel  2020-03-27 
C-04 Kvittering for supplerende nabovarsel  2020-03-27 
C-05 Merknad til nabovarsel  2020-04-10 
C-06 Merknad til nabovarsel  2020-04-14 

    
D Situasjonskart   

D-01 Situasjonskart 1:2500  2019-11-25 
D-02 Situasjonskart 1:10000  2019-11-29 

    

E Tegninger   

E-01 Plantegning eksisterende forhold 01 2017-01-02 
E-02 Plantegning nye arbeider 02 2017-01-02 
E-03 Kotekart ferdig overflate 10 2017-01-13 
E-04 3D-skisse av ferdig overflate 12 2017-01-13 
E-05 Sigevannsanlegg 32 2017-01-13 
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E-06 Lengdesnitt 13 2017-01-10 
E-07 Tverrsnitt 1 14 2017-01-06 
E-08 Tverrsnitt 2 15 2017-01-06 
E-09 Tverrsnitt 3 16 2017-01-06 
E-10 Tverrsnitt 4 17 2017-01-06 
E-11 Tverrsnitt 5 18 2017-01-06 
E-12 Tverrsnitt 6 19 2017-01-06 
E-13 Tverrsnitt 7 20 2017-01-06 
E-14 Tverrsnitt 8 21 2017-01-06 

    

G Gjennomføringsplan og erklæringer om ansvarsrett   

G-01 Gjennomføringsplan v02  2020-04-24 
G-02 Erklæring om ansvarsrett geoteknikk  2019-12-04 
G-03 Erklæring om ansvarsrett renseanlegg og terrengavslutning  2019-12-04 
G-04 Erklæring om ansvarsrett UTF  2019-12-09 
G-05 Erklæring om ansvarsrett IGEO  2020-04-24 
G-06 Erklæring om ansvarsrett KONT  2020-04-23 

    

I Uttalelse/ vedtak fra annen offentlig myndighet    

I-01 Tillatelse fra Miljødirektoratet  2019-08-29 
    

Q Andre vedlegg   
Q-01 Driftssøknad MDir  2017-01-20 
Q-02 Geoteknisk notat  2019-02-11 
Q-03 Bekreftelse på fusjon av selskap  2020-04-02 

    
 
 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

 Eivind Huseby   
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Kvittering for nabovarsel

Prosjekt: Raudsand deponi
Søker: NORCONSULT AS
Altinnreferanse: AR366825150

Eiendom/byggested
Adresse: 1506/240/81/0/0 ,
Kommune: MOLDE

Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
240 81 0 0
Adresse: 1506/240/50/0/0 ,
Kommune: MOLDE

Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
240 50 0 0

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet:
Vedleggstype: Filnavn:
Nabovarsel Nabovarsel.pdf
Situasjonsplan D-02 Situasjonsplan.pdf
Situasjonsplan D-01 Situasjonsplan.pdf
TegningNyFasade E-04 3D-skisse av ferdig overflate.pdf
TegningNyPlan E-01 Plantegning-02-10.04.pdf
TegningNyPlan E-05 Sigevannsanlegg.pdf
TegningNyPlan E-03 Kotekart ferdig overflate.pdf
TegningNyttSnitt E-02 Eksempel tverrsnitt.pdf
Folgebrev Q-01 Raudsand deponi - følgebrev til supplerende nabovarsel.pdf
Dispensasjonssoeknad B-01 Raudsand - søknad om dispensasjon.pdf

Følgende naboer har fått sending av nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Eier/fester av naboeiendom: GAGNAT FRODE
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.10.09

Eier/fester av naboeiendom: RIAN TONJE KROGLUND
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.10.20

Eier/fester av naboeiendom: KROGLUND IRENE
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.10.32

Vedlegg C-04
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Eier/fester av naboeiendom: HALTVIK ELLEN D GAGNAT
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.10.44

Eier/fester av naboeiendom: NORDMO BRITT RANDI E
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.10.56

Eier/fester av naboeiendom: RIAN ANDREAS KROGLUND
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.11.08

Eier/fester av naboeiendom: ENDRESEN INGRID
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.11.21

Eier/fester av naboeiendom: GAGNAT THORE
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.11.33

Eier/fester av naboeiendom: BUGGE SOLVEIG ENDRESEN
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.11.45

Eier/fester av naboeiendom: GAGNAT BRIT
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.11.57

Eier/fester av naboeiendom: RIAN SYNNØVE KROGLUND
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.12.09

Eier/fester av naboeiendom: HEGGEM ELLINOR KRISTIN
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.12.49

Eier/fester av naboeiendom: LIABØ EVA ODDHILD E
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
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Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.13.16

Eier/fester av naboeiendom: KROGLUND RAGNHILD
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.13.16

Eier/fester av naboeiendom: GAGNAT ERLING
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.13.55

Eier/fester av naboeiendom: GAGNAT GERD
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.13.56

Eier/fester av naboeiendom: KROGLUND BJØRG
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.14.08

Eier/fester av naboeiendom: TINGVOLL KOMMUNE
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.14.49

Eier/fester av naboeiendom: GJEMNES KOMMUNE
Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.:
Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK 89 1 0 0
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 27.03.2020 14.15.16
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Til Norconsult AS v/Eivind Huseby 

Postboks 626 

1303 SANDVIKA 10.04.2020 

SVAR PÅ NABOVARSEL – 1506/240/81/0/0, Raudsand deponi 

Vi ber om at saken om dispensasjon fra reguleringsplan i forbindelse med deponi 2 på Raudsand 
stanses for behandling i Molde kommune av flere grunner.  

For det første ligger eiendommen dette dreier seg om (vår eiendom) i en annen kommune. Molde 
kommune er dermed ikke reguleringsmyndighet til å i det heletatt behandle denne saken. Dette gjør 
at ingen behandling av denne saken kan skje gyldig av Molde kommune. Molde kommune har ingen 
rett til å gi dispensasjoner innenfor Gjemnes’ kommunegrenser. 

Holåvollbekken utgjør eiendomsgrensen. Det betyr at vi har rettigheter i denne bekken som vil 
forringes av den aktiviteten som reguleringsplanen og dispensasjonssøknaden gjelder. Vi motsetter 
oss at det gjøres noen form for utslipp til denne elven.  

For det andre ber vi om at all aktivitet som skjer på, eller har direkte konsekvenser for vår eiendom, 
eller utøvelse av vår eiendomsrett opphører umiddelbart. Og vi ber om at Molde kommune bidrar til 
å stanse all ikke-autorisert aktivitet som kan ha betydning for vår eiendomsrett. Molde har feilaktig 
regulert forhold i nabokommunen, da må Molde kommune i det minste bistå i at det ikke skjer flere 
feil. Hvis noen, for eksempel Bergmesteren eller Veidekke, driver noen form for aktivitet på vår 
eiendom, må Molde kommune bistå oss i å stanse denne.  

For det tredje, reguleringsplanen for Raudsand omfatter vår eiendom. Vi skulle ha hatt varsel fra 
Nesset kommune etter at planen ble vedtatt i mai 2019. Det har vi ikke mottatt. Konsekvensen av at 
vi ikke fikk varsel er at vi er fratatt vår klagerett på reguleringsplanen.  

PBL § 12-12 

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. § 1-9. 

Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere3 i planområdet, og så vidt mulig andre 
rettighetshavere i planområdet og naboer4 til planområdet, når de blir direkte berørt underrettes særskilt 
ved brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgangen og frist for klage.5 

Vi krever at all aktivitet som er begrunnet i reguleringsplanen stanses til vi får et slikt varsel og kan 
klage på planvedtaket fra Nesset kommune til Fylkesmannen. For oss handler dette om vår rett som 
eiere, og om å forvalte eiendommen vi har arvet. Vi krever umiddelbart å få denne klageretten. Vi 
ber også om at Molde kommune snarest tar kontakt med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet med krav om at departementet omgjør reguleringsplanen siden det 
er gjort en feil ved at berørte grunneiere ikke har fått sin klagerett etter plan- og bygningsloven. 
Dette er ingen klage på avgjørelsen fra Departementet, men en anmodning om omgjøring av 
vedtaket. 

Vedlegg C-05
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Slik vi forstår det er det saksbehandlere som har en interesse i at planen blir gjennomført som jobber 
med saken i Molde nå. Vi ber om at det gjøres inhabilitetsvurderinger av enhver som skal ha 
befatning med denne saken i Molde.  

Vi ber om oppsettende virkning, og at all aktivitet som kan ha en betydning for våre eierinteresser 
stanses, fram til forhold knyttet til reguleringsplanen er ordnet opp i.  

Det er regulert inn på vår grunn – det er utenfor reguleringsmyndigheten til Molde. 

 

 

På vegne av eiere av realsameiet Kristenvika 

Ingrid Endresen 
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre

Prosjektnavn: Raudsand deponi

Adresse: 1506/240/81/0/0,

Kommune: MOLDE

Gårdsnr.:
240

Bruksnr.:
81

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

Adresse: 1506/240/50/0/0,

Kommune: MOLDE

Gårdsnr.:
240

Bruksnr.:
50

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: NORDMO BRITT RANDI E

Adresse: Brakstadstranda 572, 6636 ANGVIK
Gårdsnr.:
89

Bruksnr.:
1

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
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Merknad til nabovarselet:
Jeg har ingen merknader til dispensasjonssøknaden hvis den begrenser seg til formålet å rydde opp 
etter tidligere drift.

 Dersom den gir grunnlag for ytterligere utvidelse av dagens drift i deponi 2, eller gir grunnlag for 
etablering av deponi for farlig uorganisk avfall har jeg følgende merknad. Virksomheten vil da, etter 
min oppfatning, ha negativ miljøpåvirkning på eiendommen som jeg er deleier i.
 
 
Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn e-
postadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.

E-postadresse:
Telefonnummer:
 

SIGNERT AV

BRITT RANDI ENDRESEN NORDMO på vegne av NORDMO
BRITT RANDI E 14.04.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Notat 
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Til: Tore Frogner 
Fra: Sigrun Hernes Ytterbø 
Dato 2019-02-11 

 Raudsand - deponi 2. Geoteknisk vurdering. 

1 Innledning 
Norconsult har utarbeidet en driftssøknad for ordinært avfall på Raudsand i Nesset kommune i Møre og 
Romsdal [2]. Driftssøknaden inneholder forslag til utforming av deponiet. Det er fra Miljødirektoratet i e-post 
datert 19. januar etterspurt vurderinger av geotekniske stabilitet for deponiet, og dette notatet inneholder 
geotekniske vurderinger av deponi 2. 

2 Grunnforhold 
Deponiet ligger i et småkupert terreng, med berg i dagen og med noe myr/torv og morenemateriale, se Figur 
1. Området er et gammelt dagbrudd med bergskjæringer mot nord og vest, se bilde i Figur 2. Nederst i 
deponiområdet er det en endevoll med gjenstående berg på tvers av dalen. Terrenget faller av fra vest mot 
øst. 

 

Figur 1: Løsmasser deponiområde, grått er bart fjell, brun torv og myr, lys grønn tynn morene og Z=fyllmasser. 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/ 

Nord 
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Bilde av deponiområdet er vist i Figur 2. 

 

Figur 2: Område for deponi 2 

Det ligger i dag deponert sekker med møllestøv innenfor området, se bilde i Figur 3. 

 

Figur 3: Sekker med møllestøv i deponi 2 
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3 Avfallstyper i deponiet 
Massene som skal deponeres er ifølge driftssøknaden ordinært avfall som  

• masser fra bygg- og anleggsvirksomhet 
• forurensede gravemasser 
• betong 
• sedimenter fra mudring 
• skytebanemasser 
• rest fra behandlet borkaks 
• bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg 
• gateoppsop mm 
• asbestholdig avfall 

4 Geoteknisk prosjektklasse og partialfaktor 
Geoteknisk kategori 

Geotekniske kategori er definert i Eurokode 7 [1]. Tiltaket defineres i geoteknisk kategori 1 da det er minimal 
risiko med hensyn til områdestabilitet eller bevegelser i grunnen samt at grunnforholdene er problemfrie. 

Krav til materialfaktor 

Krav til partialfaktor (materialfaktor) er 1,25 iht. Eurokode 7, tabell NA-A.4 for kontroll av stabilitet i 
friksjonsmaterialer. 

5 Geoteknisk stabilitet 
Undergrunn består av berg i dagen eller små løsmassemektigheter, og geoteknisk stabilitet begrenses til 
vurderinger av stabilitet av deponiet.  

Det er vanskelig å angi typiske geotekniske styrkeparametere for avfallsmassene. Det er ut fra et søk på 
nettet funnet frem til en Prosjektoppgave med NTNU der det er utført tester på bruk av alternative materialer 
i vegbygging, blant annet bunnaske og betongslam [3]. Nedre friksjonsvinkel for bunnaske er 39º og 
betongslam 30º. 

Statens vegvesen håndbok V220, figur 2.39 viser anbefalt friksjonsvinkel for jordmaterialer basert på 
erfaringsverdier. Silt har en friksjonsvinkel φ på 31º - 33º, sand 36º og grus 38º. Det er antatt at subbus har 
en friksjonsvinkel på rundt 33º. 

Det er satt krav til skråningshelning 1:3 på begge sider av deponiet og en avslutning med helning på maks 
1:2,5. Dette tilsvarer en helningsvinkel β på hhv. 18,5º og 22º. Tverrsnitt gjennom deponiet er vist i Figur 4 
og lengdesnitt i Figur 5. 

Materialfaktoren er definert som tan φ / tan β. 
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Figur 4: Utsnitt av tegning 18, tverrsnitt profil 300. Foreløpig 2017-01-06. 

 

Figur 5: Utsnitt av tegning 13, lengdesnitt med 1:3 sidehelning. Foreløpig 2017-01-06. 

 

Dersom en antar at laveste friksjonsvinkel for deponerte masser er 30º, noe som anses å være et 
konservativt anslag, gir dette en materialfaktor på hhv. 1,4 og 1,7. Dette er tilstrekkelig i forhold til kravet på 
minimum 1,25. 

I driftsfasen må deponiet utarbeides på en slik måte at internstabilitet er ivaretatt til enhver tid. Deponerte 
masser må legges ut med stabile skråninger.  

Mudringsmasser kan ha en lavere friksjonsvinkel enn gitt ovenfor. Deponering av mudringsmasser må 
dermed utføres innenfor stabile voller av masser med friksjonsvinkel på minimum 30º. Mudringsmasser kan 
ikke benyttes som toppmasser i deponiet. 
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6 Konklusjon 
Deponi 2 ved Raudsand kan anlegges iht. driftssøknaden men skråningshelning 1:3 og lokalt 1:2,5. 
Undergrunnen består av berg i dagen eller små løsmassemektigheter. Internstabilitet må ivaretas under hele 
driftsfasen og eventuelle mudringsmasser må deponeres innenfor stabile voller. Krav til geoteknisk stabilitet 
er ivaretatt med disse forutsetningene.  

7 Referanser 
[1] Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 1: Allmenne regler. NS-EN 1197-

1:2004+A1:2013+NA:2016  
[2] Norconsult AS. Deponi for ordinært avfall på Rausand. 20. januar 2017 
[3] Signe Holdhus. Bruk av alternative materialer i vegbygging – bruksområder og erfaringer. 

Prosjektoppgave 2003. NTNU 
[4] Statens vegvesen håndbok V220. Geoteknikk i vegbygging. Vegdirektoratet 2018. 
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1 2019-02-08 For kommentar hos oppdragsgiver SHY GunHen JFJ 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 
 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 
Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 
på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 
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Nabovarsel
Nabovarsel e�er plan- og bygningsloven §21-3.

Du har som nabo re� �l å komme med merknader �l byggeplanene innen 14 dager fra
nabovarselet er sendt. Vi som er ansvarlige for byggeprosjektet, skal sende eventuelle
merknader, med våre kommentarer �l hver merknad, �l kommunen sammen med
byggesøknaden. Vi kan også velge å endre byggeprosjektet, og varsle alle naboer på
ny�.

Her skal vi bygge, rive eller endre

Adresse: 1506/240/81/0/0,

Kommune: MOLDE

Gårdsnr.:
240

Bruksnr.:
81

Festenr.:

0

Seksjonsnr.:
0

Eier: BERGMESTEREN RAUDSAND AS

Adresse: 1506/240/50/0/0,

Kommune: MOLDE

Gårdsnr.:
240

Bruksnr.:
50

Festenr.:

0

Seksjonsnr.:
0

Eier: STATEN

Vi varsler herved om
Tiltakstype: Ny� anlegg/konstruksjon

Veg

Vesentlig terrenginngrep

Tiltaksformål: Annet

Beskrivelse av bruk: Deponi

Beskrivelse av hva nabovarselet gjelder
Terrenginngrep, vei og renseanlegg. Se følgebrev og tegninger for flere detaljer.
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Søknad om dispensasjon

Det søkes om dispensasjon fra:

Arealplaner

Beskrivelse:
Se vedlegg for beskrivelse

Begrunnelse:
Se vedlegg for begrunnelse

Plan(er) som gjelder for eiendommen

Type plan: Reguleringsplan

Navn på plan: Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand

 

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan re�es �l

Kontaktperson: Eivind Huseby

E-post: Eivind.Huseby@norconsult.com

Telefon: 476 40 505

Merknader �l byggeplanene sendes �l

Merknader �l byggeplanene kan leveres via Al�nn eller sendes �l søker.
 
Søker: NORCONSULT AS

Organisasjonsnummer: 962392687

Telefon: 476 40 505

E-post: Eivind.Huseby@norconsult.com

Postadresse: Postboks 626, 1303 SANDVIKA
 

Nabovarselet er signert av

EIVIND HUSEBY på vegne av NORCONSULT AS

De�e dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Al�nn.
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Filvedlegg:
D-02 Situasjonsplan.pdf
D-01 Situasjonsplan.pdf
E-04 3D-skisse av ferdig overflate.pdf
E-01 Plantegning-02-10.04.pdf
E-05 Sigevannsanlegg.pdf
E-03 Kotekart ferdig overflate.pdf
E-02 Eksempel tverrsnitt.pdf
Q-01 Raudsand deponi - følgebrev til supplerende nabovarsel.pdf
B-01 Raudsand - søknad om dispensasjon.pdf
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 6412 MOLDE Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

MOLDE KOMMUNE 

Rådhusplassen 1 

6413 MOLDE 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Vidar Neraas / 91825092 20/64886-2 BYGG-20/00204 27.04.2020 

     

      

Fylkesveg 666 i Molde kommune - uttale til dispensasjon fra reguleringsplan 

for Bergmesteren Rausand - gnr. 240 bnr. 50 

Vi viser til brev av 27.03.2020.  

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-1 skal regionale og statlige myndigheter, hvis 

deres saksområde blir direkte berørt, få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra 

planer, plankrav og forbudet i § 1-8. Vi uttaler oss som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport.  

 

Saksopplysninger  

I forbindelse med krav om tildekking av møllestøvsekker innen 30.06.2020 og samtidig 

klargjøring av området som er regulert til deponi 2 søkes det om dispensasjon fra 

rekkefølgekravet knyttet til stenging av avkjørsler fra fylkesveg 666, jf. reguleringsplanens 

bestemmelse § 9.7 
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Statens vegvesen har ut fra vårt ansvarsområde følgende merknader 

I utgangspunktet bør man være forsiktig med å dispensere fra krav som er besluttet 

gjennom en bred planprosess. Rekkefølgekravet i bestemmelse § 9.7 er knyttet til 

trafikksikkerheten på strekningen for å sikre at tiltak gjennomføres samtidig som området 

tas i bruk. 

 

Denne saken er tidligere diskutert med Statens vegvesen, men da ble vurderingene gjort 

også gjort som forvalter av fylkesvegen gjennom ordningen med sams vegadministrasjon. 

De foreslåtte vilkårene om at eksisterende avkjørsel i øst skal stenges og at eksisterende i 

vest skal utbedres vil utvilsomt bedre trafikksikkerheten. Stoppsikt på 105 meter til 

avkjørselen er imidlertid ikke planlagt med tilfredsstillende lengde, jf. krav i N100 for 

vegklasse Hø1, der det ved Rh større enn 550 på fylkesvegen skal være stoppsikt på 

minimum 115. Da avkjørselen ligger med kort avstand fra tunnelportalen, bør avstanden 

være større enn det. Vi tilråder derfor at man gjør en nærmere sikkerhetsvurdering knyttet til 

avkjørselen i den midlertidige perioden, og det må avklares med vegeier om eventuelle fravik 

kan innvilges. 

 

Av dispensasjonssøknaden følger det at «Det søkes om at dispensasjonen skal ha varighet 

frem til ferdigstillelse av sideveger og kulvert under fv. 666.» Denne formuleringen ivaretar 

ikke hensynet til gjennomføring av stengingen da den ikke knyttes mot arealbruken. Vi ber 

om at kommunen stiller et vilkår som sikrer at dispensasjonen kun gjelder for 

gjennomføring av omsøkt tiltak og at videre virksomhet i området ikke kan skje før 

avkjørselen er stengt.   

 

   

 

Vi benytter også anledningen til å kommentere skissen av planlagt interimsveg i forbindelse 

med bygging av kulverten under fylkesveg 666. Det legges opp til en skarp kurve like etter 

tunnelportalen og kan komme svært brått på trafikantene. Trafikksikkerheten i denne 

løsningen må vurderes nærmere. 

 

 

 

 



90/20 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage - 20/14399-3 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage : Fylkesveg 666 i Molde kommune - uttale til dispensasjon fra reguleringsplan for Bergmestern Rausand - gnr. 240 bnr. 50

  

 

 

3 

Transportforvaltning midt 
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Arkivsak-dok. BYGG-20/00204-17 
Saksbehandler Gudrun Holm 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

                                 

 
 

   

Saksframlegg 

 

Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling 

 

Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

 
Molde kommunestyre finner å kunne godkjenne søknaden om midlertidig dispensasjon og 
rammetillatelse på følgende vilkår: 
 

1. Avkjørsel mot øst må stenges og det må etableres en sammenhengende grøft på strekningen fra 
tunnelportalen og forbi avkjørselen som stenges.  
 

2. Sørligste avkjørsel mot vest må trekkes så langt unna tunnelportalen som mulig og strammes opp 
og utformes i henhold til gjeldende krav til avkjørsler (Håndbok N100 og V121). Det må sikres 
tilfredsstillende sikt i avkjørselen og om nødvendig må det gjennomføres terrengbearbeiding og 
rydding av vegetasjon. Nøyaktig utforming av avkjørsel, samt midlertidig vei i forbindelse med 
bygging av kulvert må avklares med vegeier av fylkesvegen.  
 

3. Dispensasjonen gjelder kun for omsøkt tiltak og videre virksomhet i området kan ikke skje før 
avkjørselen er stengt.  
 

4. Dispensasjonen er midlertidig og gjelder kun frem til sideveier og kulvert er ferdigstilt, maksimalt 
2 år.  

 
Saken sendes tilbake til administrasjonen som på delegasjon fatter vedtak der tekniske og formelle 
vilkår blir ivaretatt. 
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Saksopplysninger 

Behandling av prinsippsak. Det søkes om etablering av deponi 2 og tildekning av møllestøv ved 
Raudsand, samt midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekrav om stenging av adkomst til fylkesveg.  
 
Deponi 2 skal i henhold til tillatelsen fra Miljødirektoratet være for ordinært avfall og det tillates ikke å 
deponere aske som er klassifisert som farlig avfall i deponi 2. I vedtaket står det at det tillates å ta imot 
75 000 tonn ordinært avfall i året. I driftssøknaden sier de at det meste av massene som skal deponeres 
vil være forurensede masser fra bygg- og anleggsvirksomhet, men med innhold av 
forurensningskomponenter under grensen for farlig avfall. 
Vilkår for utslipp fra deponiet behandles av Miljødirektoratet etter forurensningsloven.  
 
 
Bakgrunn 
 

 
Oversiktskart 
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Kart som viser Raudsand. Deponiet er markert med rødt og adkomsten med blått. 
 

 
Flyfoto over området, møllesekkene vises her i hvitt.  
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Detaljbilde av møllesekkene 
 
 
 
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 15432018001 «Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand».  
Området hvor deponiet er planlagt er regulert til deponi – annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg og 
arealet hvor adkomsten er planlagt er regulert til kjøreveg og annen veggrunn – grøntareal.  
 

Kopi av reguleringsplan som viser adkomst fra fylkesveg og deponi nr. 2.  
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Regulert område for deponi nr. 2 er markert med oransje farge. Svart skravert område er markering av 
hensynssone for gul støysone. Stiplet linje er eiendomsgrenser. Rødt skravert område helt til høyre på 
bildet er faresone for brann og eksplosjonsfare.  
 
 

 
Perspektivtegninger av deponi 
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Situasjonsplan over omsøkt deponiområde 
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Plantegning med tegnbeskrivelse 
 

 
Skisse av sigevannsanlegg 
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Tverrsnitt av deponi (nr.1) 
 
Fakta 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i brev datert 16.04.20 kommet med følgende uttale: 

 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har i brev datert 21.04.20 kommet med følgende uttale: 
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Statens Vegvesen har i brev datert 27.04.20 kommet med følgende uttale: 
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Det foreligger tillatelse fra Miljødirektoratet etter forurensningsloven datert 29.08.19, vedtaket er 
vedlagt. 
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Samfunn og plan har i notat datert 06.05.20 kommet med følgende uttale: 
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Ingrid Endresen har på vegne av realsameiet Kristenvika kommet med følgende nabomerknad: 
 

 

 

 
Britt Randi Nordmo har kommet med følgende nabomerknad: 
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Ansvarlig søker har kommet med følgende kommentar til nabomerknadene: 
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Karl Edvin Endresen har i epost datert 10.04.20 kommet med følgende merknad på vegne av 
grunneierne: 
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Ansvarlig søker og tiltakshaver sin søknad om dispensasjon: 

 
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen rekkefølgekrav § 9.7 med følgende begrunnelse: 
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Kommunedirektøren sin vurdering: 
 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra regler som er gitt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det er 
aktuelt å dispensere fra, eller hensynene bak lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 



90/20 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage - 20/14399-3 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage : Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2 - Raudsand, politisk behandling

 

 
21 

Dersom man etter en vurdering finner at slike hensyn ikke vil bli vesentlig tilsidesatt, må det deretter foretas 
en samlet vurdering der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. For at det skal kunne gis 
dispensasjon må fordelene være klart større enn ulempene.  
 
Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes om 
dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.  
 
Hensynet bak bestemmelsen er å sikre tilfredsstillende adkomstforhold i forbindelse med etablering eller 
andre tiltak ved deponi 1- 6, og det søkes nå om en midlertidig dispensasjon for å få påstartet deponi 2 uten 
å stenge eksisterende adkomst og etablere kulvert under fylkesvegen. 
 
Tiltakshaver har hatt møter og diskutert saken med Statens Vegvesen og både Statens Vegvesen og Møre 
og Romsdal fylkeskommune viser til disse møtene i sine uttaler.  
Dagens kryssløsning mellom anleggsvei og fylkesvegen blir av Møre og Romsdal fylkeskommune beskrevet 
som utfordrende med tanke på frisikt, manøvreringsplass og generell dårlig trafikksikkerhet. De mener at 
med en kulvert under fylkesvegen slik reguleringsplanen krever så vil man unngå kryssing i samme plan for 
trafikk som skal bevege seg fra øvre og til nedre del av planområdet. Det søkes nå om midlertidig 
dispensasjon for å kunne starte arbeidet med deponi 2 før kulvert er ferdig opparbeidet i tråd med 
rekkefølgekravet.  
 
I møte med Statens Vegvesen har man blitt enige om en akseptabel midlertidig løsning ved å stenge 
avkjøringen mot øst og etablere en sammenhengende grøft på strekningen fra tunnelprotalen forbi 
avkjøringen som blir steng. Den sørlige avkjøringen mot vest blir trukket så langt unna tunnelportalen som 
mulig og blir strammet opp og utformet i samsvar med gjeldende krav til avkjørsler. Dette vil etter Møre og 
Romsdal fylkeskommune sin uttale delvis imøtekomme rekkefølgekravet i planen og bedre 
trafikksituasjonen. De opplyser også om at dette kun er en midlertidig løsning frem til sideveger og kulvert 
under fylkesvegen er ferdigstilt. Møre og Romsdal fylkeskommune ber om et vilkår som avgrenser 
dispensasjonen til dette er gjennomført og maksimalt 2 år og kun for det omsøkte tiltaket alene og ikke 
andre tiltak innenfor planområdet. Dette skriver også Statens Vegvesen i sin uttale som presiserer at 
dispensasjonen kun skal gjelde for omsøkt tiltak og at videre virksomhet i området ikke kan skje før 
avkjørselen er stengt.  
Dersom dette stilles som vilkår for en dispensasjon vurderes hensynet bak bestemmelsen som ikke 
vesentlig tilsidesatt.  
 
 
Forhold som taler for: 

- Tildekking av møllestøvsekker kan gjennomføres raskt og i tråd med tidsfrist fra Miljødirektoratet.  
-  Statens Vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune har som berørt vegmyndighet vurdert at 

omsøkt løsning gir tilfredsstillende trafikksikkerhet i en midlertidig periode før kulvert er ferdig 
bygd. 
 

Forhold som taler mot: 
- Trafikksikkerheten vil ikke være like god som dersom man stengte adkomsten og bygde kulvert 

under fylkesvegen før man startet arbeidet ved deponi 2.  
 
Kommunedirektøren finner etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven 
§ 19-2 er oppfylt, og innstiller på at søknaden om dispensasjon innvilges. 
 
 
Nabomerknader 
Det foreligger tre nabomerknader, hvorav to i all hovedsak går på de samme forholdene og det er 
knyttet til reguleringsplanen og reguleringsplanprosessen. Disse forholdene er besvart av Samfunn og 
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plan som reguleringsplanmyndighet i notat datert 06.05.20 og dette notatet legges til grunn ved 
behandling av søknaden.   

 

Økonomiske konsekvenser 

I utgangspunktet medfører saken ikke spesielle økonomiske konsekvenser. Som vanlig for 
forvaltningsvedtak kan klageinstansen etter forvaltningslovens § 36, pålegge kommunen 
erstatningsansvar for parters saksomkostninger dersom vedtak endres til partens gunst. Tilsvarende er 
utgangspunktet for saker for domstolene at tapende part pålegges å erstatte saksomkostninger. Slik 
saken nå forstås, synes det lite aktuelt at kommunen kan bli pålagt slike.  
 

Betydning for folkehelse og arbeidsmiljø 

Kommunedirektøren vurderer at saken ikke fører med seg andre konsekvenser enn det som normalt 
følger av et slikt byggeprosjekt. 
 

Klimakonsekvenser 

Kommunedirektøren vurderer at saken ikke fører med seg andre konsekvenser enn det som normalt 
følger av et slikt byggeprosjekt. Tiltaket i seg selv vil medføre klimakonsekvenser, men disse skal være 
vurdert som en del av planprosessen i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan, samt 
miljødirektoratet sin tillatelse etter forurensningsloven.  
 
 
Arne Sverre Dahl 
Kommunedirektør 

Eirik Heggemsnes 
Kommunalsjef for teknisk, plan, næring og miljø  

 

 

Vedlegg 

Følgebrev.pdf 
Kotekart.pdf 
Lengdesnitt.pdf 
Merknader til tiltaket.pdf 
Opplysninger om tiltakets ytre rammer.pdf 
Plantegning eks.forhold.pdf 
Plantegning.pdf 
Sigevannsanlegg.pdf 
Situasjonsplan 2.pdf 
Situasjonsplan.pdf 
Søknad om dispensasjon.pdf 
3D-skisse av ferdig overflate.pdf 
Driftssøknad Miljødir..pdf 
Tillatelse fra Miljødir..pdf 
Tverrsnitt 1.pdf 
Tverrsnitt 2.pdf 
Tverrsnitt 3.pdf 
Tverrsnitt 4.pdf 



90/20 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage - 20/14399-3 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage : Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2 - Raudsand, politisk behandling

 

 
23 

Tverrsnitt 5.pdf 
Tverrsnitt 6.pdf 
Tverrsnitt 7.pdf 
Tverrsnitt 8.pdf 
Forespørsel om manglende nabovarsel - Raudsand deponi(1151.pdf 
VS_ Våre protester på dispensasjon fra reguleringsplanen på Raudsand.msg 
Molde kommune_Etablering av deponi på Raudsand gbnr. 240_50_Fråsegn til dispensasjon frå 
reguleringsplan 
Molde kommune - deponi Raudsand - gbnr 240_50 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå 
reguleringsplan 
Supplering til søknad om tillatelse 
C-04 Kvittering fra supplerende nabovarsel.pdf 
C-05 Merknad til nabovarsel.pdf 
C-06 Merknad til nabovarsel.pdf 
Q-02 Geoteknisk notat.pdf 
Q-03 Bekreftelse på fusjon av selskap.pdf 
C-03 Gjernpart av nabovarsel.pdf 
Fylkesveg 666 i Molde kommune - uttale til dispensasjon fra reguleringsplan for Bergmestern 
Rausand - gnr. 240 bnr. 50 
Notat fra Samfunn og plan  
PlanId15432018001_Planbestemmelser_BMR_270319_060320 
PlanId15432018001_RegplanBMR_A0_3000_221118_påskrift 
PlanId15432018001_RegplanBMR_A0_3000_Nivå1_UB_påskrift 
Vedtaksbrev-Raudsand KMD 6. mars 
tillatelse Miljødirektoratet 
krav til avslutning og etterdrift av mølestøvdeponi - del 2 
krav til avslutning og etterdrift av mølestøvdeponi 

 



90/20 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage - 20/14399-3 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage : Notat fra Samfunn og plan

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  Organisasjonsnummer.: 

     
    
  
  

Dokumentnr.: BYGG-20/00204-19 

  

 
 
 

 

 

 

            
 

NOTAT 

 
Saksnummer 
BYGG-20/00204 

Dato 
06.05.2020 

 
Til: Gudrun Holm 
 
Fra: Hogne Frydenlund 
 
Notat fra Samfunn og plan  
 
I byggesøknaden knyttet til deponi 2 er det mottatt merknader fra Karl Edvin Endresen.  
 
Det pekes på følgende forhold: 
  

• Eiendommen ligger i en annen kommune 
   
Kommentar:  
Deponi 2 i Bergmesteren ligger i Molde kommune.  

 
 

• Hålåvåbekken er grensen til eiendommen. Vi motsetter oss at det gjøres noen form for 
utslipp i denne elven.  

Kommentar:  
Utslipp fra Deponi 2 vurderes iht til forureningsloven. Miljødirektoratet la ut søknaden fra 
Bergmesteren Raudsand om etablering deponi av ordinært avfall på høring i april 2017. 
Miljødirektoratet har i brev av 29.08.2019 gitt tillatelse etter forurensingsloven til å anlegge   
Deponi 2 i Bergmesteren. 
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   Side 2 
 Vår referanse Vår dato  
 BYGG-20/00204 06.05.2020  
 

 

Dokumentnr.: BYGG-20/00204-19 

• Reguleringsplanen for Raudsand omfatter vår eiendom. Vi skulle ha hatt varsel fra 
Nesset kommune etter at planen ble vedtatt i mai 2029. Det har vi ikke mottatt. 
Konsekvensen av at vi ikke fikk varsle er at vi er fratatt vår klagerett på 
reguleringsplanen. 
 

Kommentar: 
Siden det var fremmet innsigelse til reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand som ikke var 
trukket, hadde Nesset kommune ikke kompetanse til å gjøre endelig planvedtak.  Dermed var det 
ikke anledning å klage på k-sak 44/19, behandlet i kommunestyremøte 23.05.2019. Regulerings- 
planen ble som kjent oversendt Kommunal og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. 
Departementets vedtak i saken kan ikke påklages.   
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REGULERINGSPLAN BERGMESTERN RAUDSAND- NESSET KOMMUNE 
 REGULERINGSBESTEMMELSER  1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULERINGSPLAN BERGMESTEREN RAUDSAND  
 

NESSET KOMMUNE 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

 
§ 1 FORMÅL 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for industriområde, utvidelse av 
kaiområde, masseuttak, massedeponi for rent, inert og ordinært avfall samt deponi 
for sluttbehandlet farlig avfall innenfor planområdet. Det planlegges tiltak både over 
og under bakken. 

 
 
 
§ 2  GENERELT 
 Innenfor planområdet skal arealene disponeres til disse formålene, jf. PBL. § 12-5: 

 
Tiltak under bakken: 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG, jfr PBL §12-5 NR1: 

 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (Masseuttak og avfallsdeponi) 
 

Tiltak over bakken: 
 

BEBYGGELSE OG ANLEGG, jfr PBL §12-5 NR1: 
Industri (I1, I2 og I3) 
Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (Deponi1- Deponi6) 
 
          

Planident: 15432018001 

 
Utarbeidet dato: 09.02.2018  
 
Revidert dato: 27.03.2019 
 
Behandlet av Nesset kommunestyre 23.05.2019, sak 44/19 
 
Endret i henhold til brev av 06.03.2020 fra Kommunal- og 
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SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, jfr PBL §12-5 NR2: 
Kjøreveg (o_V1, V1-V7) 
Annen veggrunn- grøntareal 

 
LNF – OMRÅDER jfr PBL §12-5 NR5: 
Skogbruk 
 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, jfr PBL §12-5 NR6: 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
Havneområde i sjø 
 
 
SIKRINGSSONER OG HENSYNSONER jfr PBL §12-6: 
Frisiktsone (H140) 
Sikringssone (H190) 
Støysone (H210 og H220) 
Ras- og skredfare (H310) 
Flomfare (H320) 
Brann- og eksplosjonsfare (H350) 
Bevaring kulturmiljø (H570) 
Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

 
 
 
§ 3  FELLESBESTEMMELSER 
3.1 Veg, VA og overvann: Ved byggesøknad for veg, vann, avløp og overvann skal 

søknaden inneholde prosjektering av veganlegg med lengdeprofil og tverrsnitt. I 
tillegg skal det legges ved en VA- plan som viser plassering av ledninger og utstikk. 
VA- planen skal vise prosjekterte vannledninger, spillvannsledninger og 
overvannsledninger. 
 

3.2 Byggegrenser: Bygg skal plasseres innenfor byggegrenser som vist i plankartet.   
 
3.3 Kulturminne: Dersom det under arbeid i området kommer fram gjenstander eller 

andre levninger som viser eldre aktivitet i område, skal arbeidet stanses umiddelbart 
og melding sendes Sametinget og Møre og Romsdal fylkeskommune jf. Lov om 
kulturminne. 

 Dersom det under arbeid i området påtreffes kulturminner under vann som er fredet 
eller vernet i medhold av Lov om kulturminner §§4 eller 14, skal arbeidet straks 
stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående. 

 
3.4 Terrenginngrep: Nødvendige inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng skal 

 utføres skånsomt under anleggs- og byggearbeidet. Skjæringer og fyllinger skal søkes 
å gi ei utforming og overflate som demper den visuelle effekten av inngrepa.  

 
3.5 Forurenset vann 
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 Forurenset overflatevann, sigevann og utslipp skal renses og håndteres i samsvar 
med til enhver tid gjeldende grenseverdier. 

  
3.6 Støy 
 Framtidig arealbruk må ikke føre til miljøbelastning som overstiger grenseverdiene 

som framkommer av retningslinjer for støy i arealplanleggingen, T-1442, eller de til 
enhver tid gjeldene grenseverdier. 

 
3.7 Støv 
 Framtidig arealbruk må ikke føre til miljøbelastning som overstiger grenseverdiene 

som framkommer av retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, 
T-1520, eller de til enhver tid gjeldende grenseverdier. 

 
3.8 Slokkevann 
 Det skal tilrettelegges for samband, ventilasjon og vann i fjellanlegget og på 

industriområdet slik at brannvesenet kan drive effektiv brannslukking. Krav til 
brannvann skal være i samsvar med krav til brannvann for Nesset kommune. 

 
3.9 Sikring 
 Deponiområdene og industriområdene skal skiltes og sikres med forbud mot allmenn 

ferdsel.  
 
3.10 Nødstrøm  
 Det må etableres nødstrømsanlegg til planlagt prosessanlegg og fjellhaller. 
 
3.11 Gassmålere 
 Det skal installeres gassmålere i forbindelse med planlagte fjellhaller og 

prosessanlegg slik at hydrogengassdannelse kan oppdages til enhver tid og tiltak for å 
unngå eksplosjon kan iverksettes.  

 
3.12 Istandsetting og tilbakeføring 
  Deponiområdene skal tildekkes med stedegen jord og revegeteres med stedegen 

vegetasjon. 
 
3.13 Før iverksetting av tiltak må nødvendige tillatelser innhentes. 

 Iverksetting av tiltak krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. 
Deponering av masser krever tillatelse etter forurensingsloven og avfallsforskriften. 

 Utfylling i sjø krever tillatelse etter forurensningsloven. 
 Tiltak i sjø krever tillatelse etter Havne- og farvannsloven. 
 Uttak av masser i fjellhaller kan utløse krav om konsesjon etter mineralloven. 
 
3.14 Ny kaifront følger formålslinjen mellom industriformål og havneområde i sjø.  
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§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
Tiltak under bakken 
4.1 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, Masseuttak og avfallsdeponi 

4.1.1 Arealet er avsatt til masseuttak og avfallsdeponi. 
4.1.2 Innenfor dette arealet er det tillat med masseuttak i fjell, deponihaller for 

stabilisert uorganisk farlig avfall inne i fjellet, adkomsttuneller, 
ventilasjonssjakter i forbindelse med deponihallene, annen teknisk 
infrastruktur og anlegg i forbindelse med masseuttak og avfallsdeponi. 

 
Tiltak over bakken 
4.2 Industri, I1, I2 og I3 

4.2.1 Arealet er avsatt til industri. 
4.2.2 Innenfor arealet I1 tillates det oppføring av/anleggelse av industribygg, 

administrasjonsbygg, kontorbygg, forsknings- og utviklingssenter, laboratorier, 
produksjonslokaler, prosessanlegg for uorganisk farlig avfall, 
resirkuleringsanlegg, lager, pukkverk og knuseverk, utfylling i sjø, nytt 
kaianlegg, parkering, internveger og teknisk infrastruktur.  

4.2.3 Innenfor arealet I2 tillates det oppføring av/anleggelse av industribygg, 
administrasjonsbygg, kontorbygg, forsknings- og utviklingsbygg, laboratorier, 
produksjonslokaler, lager, kaianlegg, parkering, internveger og teknisk 
infrastruktur. 

4.2.4 Innenfor arealet I3 tillates det oppføring av/anleggelse av industribygg, 
administrasjonsbygg, kontorbygg, forsknings- og utviklingssenter, laboratorier, 
produksjonslokaler, parkering, internveg og teknisk infrastruktur. 

4.2.5 Utfylling ved ny kaifront tillates ikke lagt høyere enn kote +8,0 (NN2000). 
4.2.6 Maksimal tillatt kotehøgde for topp bygning og topp installasjon innenfor I1 

og I2 er kote +38. 
 Maksimal tillatt kotehøgde for topp bygning og topp installasjon innenfor I3 er 

kote +89.  
4.2.7 Tiltak som faller inn under TEK17 §7-3 1. ledd skal etableres høyere enn kote 

+5,0 (NN2000). 
4.2.8 Kaiområdet skal tilfredsstille kravene i ISPS- regelverket. 
4.2.9 Grad av utnytting for område: 
 I1: %-BYA = 50% 
 I2: %-BYA = 50% 
 I3: %-BYA = 50% 
 

4.3 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, Deponi1 – Deponi6 
4.3.1 Arealet er avsatt til annen særskilt bebyggelse og anlegg, deponi. 
4.3.2 Innenfor arealet Deponi1 – Deponi6 tillates det oppføring av/anleggelse av: 

Massedeponi, bygg og anlegg i forbindelse med ventilasjonssjakter og 
planlagte massedeponi, anleggsveger og teknisk infrastruktur. 
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Massedeponiene skal avgrenses som vist i illustrasjoner i planbeskrivelsen. 
Det skal legges til rette for trinnvis oppfylling og tilbakeføring av 
massedeponiene til naturnær tilstand 

4.3.3 Tillatt grad av utnytting for områdene deponi 1- deponi 6 er BYA = 10 000 m2. 

 
 
 
§5 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
5.1 Kjøreveg, o-V1, V1-V7 

5.1.1 Arealet avsettes og opparbeides til offentlig og privat kjøreveg som vist i 
plankartet.  

5.1.2 o_V1 er eksisterende fylkesveg 666 og er avsatt med en total vegbredde på 7 
meter. V1 er avsatt med en total vegbredde på 9 meter. V2-V4 er avsatt med 
en total vegbredde på 7 meter og V5- V7 er avsatt med en total vegbredde på 
4 meter. 

5.1.3 Utforming av veger og avkjørsler skal utformes i henhold til gjeldende 
vegnormaler og forskrifter.  

  
5.2 Annen veggrunn - grøntareal 

5.2.1 Arealet avsettes til annen veigrunn- grøntareal. Det vil si anlegg som naturlig 
hører til vegen, slik som grøft, skjæring, fylling og teknisk anlegg (kabler, vann-
/avløpsledninger, overvannsledninger og belysning). I tillegg skal dette arealet 
benyttes til snølagringsplass. 

5.2.2 Ytterligere behov for areal til skjæring og fylling skal dekkes av tilstøtende 
areal. 

 
   
§ 6 LNF – OMRÅDER 
6.1 Skogbruk 

6.1.1 Arealene avsettes til skogbruksformål. 
6.1.2  Tiltak som har tilknytning til skogbruk er tillatt. Innenfor arealet er det kun 

tillatt med plukkhogst. I tillegg kan det plasseres mindre bygg og anlegg i 
forbindelse med ventilasjonssjakter. 

6.1.3  Arealet skal danne en skjerm mot planlagte tiltak. 
6.1.4 Arealet skal være tilgjengelig for allmennheten. 
 
  

§ 7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
7.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

7.1.1 Arealet avsettes til område for Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone. Langs vassdraget skal det opprettholdes naturlig kantvegetasjon 
for å motvirke avrenning og gi levested for planter og dyr». 

7.1.2 Senking av opprinnelig bekkeløp jfr. «Flomvurdering Bergmesteren Raudsand- 
01 versjon D01, Norconsult 2017» kan tillates etter søknad. 
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7.2 Havneområde i sjø, HS1 og HS2 
7.2.1  Arealet er avsatt til «Havneområde i sjø». 
7.2.2 HS1 kan benyttes til utfylling, havn for næringsvirksomhet, lasting og lossing, 

og nødvendige innretninger for bruk av arealet til havneområde. Ved utfylling 
skal rene masser benyttes og det skal benyttes utfyllingsmetoder som er mest 
mulig skånsomme med hensyn til spredning av partikler. Siltgardin skal 
benyttes i grunne områder.  

 7.2.3 Dybde langs ny kai skal ligge på kote -15 eller lavere (LAT) 
7.2.4 Utfylling ved ny kaifront tillates ikke høyere enn kote +9,4 (LAT). 
7.2.5 HS2 kan benyttes til lasting og lossing samt oppankring av lastebåter, 

frakteskip og liknende fartøy. 
 

 
§ 8 HENSYNSSONER 
8.1 Frisiktsone, H140 

8.1.1 Arealet er avsatt til frisiktsone. 
8.1.2 Innenfor frisiktsonene skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 meter over 

nivået på tilgrensende veger. 
 

8.2 Sikringssone, H190 
8.2.1 Arealet er avsatt til sikringssone rundt fjellanlegget for masseuttak og 

avfallsdeponi inne i fjellet. 
8.2.2 Innenfor denne sonen er tiltak som sprenging, peling, boring eller 

fundamentering bare tillatt dersom det kan dokumenteres at tiltaket ikke får 
uønskede konsekvenser for haller, adkomsttunneler, gruver og veganlegg i 
fjell og/eller sikringssonen. 

 
8.3 Støysone, H210 og H220 

8.3.1 Arealet viser kartlagte støysoner i henhold til T-1442 for planlagte tiltak. H210 
er rød støysone og H220 er gul støysone. 

8.3.2 Innenfor H210 og H220 er det ikke tillatt med støyfølsomme bruksformål. 
 

8.4 Ras- og skredfare, H310_F, H310_S1, H310_S2, H310_S3 og H310_S4 
8.4.1 Arealet viser kartlagte soner for eksisterende ras- og skredfare jfr TEK17 §7-3.  

H310_F viser oppskyllingshøyde ved en flodbølge sammenfallende med 1000 
års stormflo inkludert havnivåstigning og klimapåslag. 
H310_S1 viser sikkerhetsklasse S1 med største årlig sannsynlighet 1/100 
H310_S2 viser sikkerhetsklasse S2 med største årlig sannsynlighet 1/1000 
H310_S3 viser sikkerhetsklasse S3 med største årlig sannsynlighet 1/5000 
H310_S4 viser område som ikke tilfredsstiller krav til sikkerhet mot skred jfr 
TEK17 §7-3 1.ledd. 

8.4.2 Før nye tiltak plasseres innenfor faresonene H310_F-H310_S4 må det 
dokumenteres sikkerhet mot ras- og skredfare i henhold til TEK17 §7-3 

 
8.5 Flomfare, H320 
 8.5.1 Arealet viser kartlagt sone for flomfare, 1000- års flom med 20% klimapåslag. 
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8.5.2 Før nye tiltak plasseres innenfor faresone H320 må det dokumenteres 
sikkerhet mot flomfare i henhold til TEK17 §7-2. 

 
8.6 Brann- og eksplosjonsfare, H350_1, H350_2 og H350_3 
 8.6.1 Arealet viser kartlagt sone for brann- og eksplosjonsfare for planlagte tiltak. 

H350_1 viser indre hensynssone, H350_2 viser midtre hensynssone og 
H350_3 viser ytre hensynssone. 

  
8.6.2 I indre sone (H350_1) tillates kun tiltak tilknyttet prosessanlegg, renseanlegg 

og pukkverk.  
I midtre sone (H350_2) er det tillatt med tiltak som offentlige og private veger, 
arbeidsplasser innen industri, samt kontorvirksomhet. Etablering av boliger og 
annen overnatting er ikke tillatt innenfor midtre sone. 
I ytre sone (H350_3) er det tillatt med tiltak som offentlige og private veger, 
arbeidsplasser innen industri, kontorvirksomhet og tiltak for overnatting. 
Etablering av særlig sårbare objekt er ikke tillatt.  

 
 
8.7 Bevaring av kulturmiljø, H570 

8.7.1 Arealet er avsatt til hensynssone bevaring av kulturminner 
8.7.2 Hensynssona skal fungere som en buffer for sjakttårnet og det er ikke tillat å 

gjøre inngrep i denne sona uten at dette er klarert med regional 
kulturminnemyndighet.  

 
8.8 Båndlegging etter lov om kulturminner, H730 
 8.8.1 Arealet er båndlagt etter kulturminneloven 

8.8.2 Innenfor dette arealet er det ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade, 
ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte 
utilbørlig skjemme kulturminnet eller framkalle fare for at dette kan skje. 

 
§9 REKKEFØLGEKRAV 

9.1 Før nye tiltak innenfor I1 igangsettes må eventuelle gasser fra eksisterende 
gruvesystem kartlegges og dokumenteres. Eventuelle tiltak skal iverksettes 
dersom kartleggingen tilsier dette jfr «Sammenstilling av konsekvensutredning 
og risiko- Bergmesteren Raudsand, Norconsult 2017». 

9.2 Før det blir gitt igangsettelsestillatelse for arbeider med adkomsttunell og 
fjellhaller skal de geologiske, hydrogeologiske og geotekniske forholdene for 
fjellhallområdet dokumenteres med etablering av flere undersøkelseborehull 
for overvåkning av grunnvann og måling av bergspenninger jfr 
«Sammenstilling av konsekvensutredning og risiko- Bergmesteren Raudsand, 
Norconsult 2017». 

9.3 Før det blir gitt igangsettelsestillatelse for utfylling i sjø skal grunnforholdene 
ute i sjøen dokumenteres ytterligere med supplerende geotekniske 
grunnundersøkelser inklusive kartlegging av mektighet på det bløte topplaget. 

9.4 Før nye tiltak innenfor I1 og Deponi 2- Deponi 5 igangsettes skal effekten for 
vannforekomsten dokumenteres med undersøkelser av vannsøylen, 
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strømningsforhold og forventet utslipp jfr «Sammenstilling av 
konsekvensutredning og risiko- Bergmesteren Raudsand, Norconsult 2017». 

9.5 Før arbeider langs fv666 kan igangsettes skal tekniske planer godkjennes av 
Statens Vegvesen. 

9.6 Før sprengningsarbeider igangsettes innenfor planområdet må det 
dokumenteres at planlagte sprengningsarbeider ikke fører til rystelser i berget 
ved Raudsandtunnelen som overskrider 50mm/s. 

9.7 Eksisterende avkjørsler langs fv666 skal stenges jfr plankartet før det blir gitt 
igangsettelsestillatelse for nye tiltak innenfor Deponi 1- Deponi 6. 

9.8 Deponering av masser skal skje i følgende rekkefølge: først i Deponi 1, 
deretter i Deponi 2 eller Deponi 3, så til slutt enten Deponi 4 eller Deponi 5 
avhengig av fremtidig behov/formål. Igjenfylling av masser i Deponi 6 kan skje 
uavhengig av oppfylling i de andre deponiene.  
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Kommunal- og moderniseringsministeren 

 
 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand - avgjerd av motsegn 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for 
Bergmesteren Raudsand med endringar i føresegnene. Departementet legg vekt på at 
planlagd arealbruk ikkje kjem i konflikt med nasjonale eller vesentleg regionale 
interesser knytt til naturmangfald, landskap, friluftsliv, kulturminner, fiskeri og 
akvakultur. Departementet legg og vekt på det lokale ønsket om å få rydda opp etter 
tidlegare gruveverksemd, og om å etablere nye arbeidsplassar som kan motverke 
nedgang i folketal og styrke grunnlaget for busetnad i området. Utslepp frå det 
planlagde anlegget må greiast ut ved handsaming av søknader om løyve etter 
forureiningslova.  
 
Bakgrunn 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til fylkesmannen sitt brev av 16.08.2019 
og dokumenta i saka. Tidlegare Nesset kommune har vedtatt reguleringsplan for 
Bergmesteren Raudsand med motsegn frå Gjemnes, Sunndal og Tingvoll kommunar, og frå 
Møre og Romsdal fylkeskommune. Saka er send Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for avgjerd etter plan- og bygningslova § 12-13. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for eit anlegg for handsaming og 
deponering av uorganisk farleg avfall, i eit nedlagt gruveområde på Raudsand. Planen legg 
og grunnlag for avslutning av eksisterande deponi for industriavfall og etablering av nye 
deponi for inert og ordinært avfall.  
 
Planområdet er om lag 1885 daa stort, og strekker seg frå Tingvollfjorden til høgspentlina øst 
for Fornahøgdin, om lag 420 m.o.h. Området er prega av mange års industri- og 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Postboks 2520 
6404 MOLDE 
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Side 2 
 

gruveverksemd med underjordiske gruvegangar, dagbrot og avfallsdeponi. I nord er 
planområdet avgrensa av Holåvollbekken og grensa mot Gjemnes kommune. Bergmesteren 
Raudsand AS har løyve til mottak av massar i samband med pålegg om tildekking av 
industriavfall i deponi 1 og 2. Verksemda Real Alloy AS er og etablert innanfor området. 
Bygda Raudsand ligg om lag ein km sør for industriområdet. 
 
Innanfor området som er regulert til industriformål (174 daa), er det tillate å oppføre industri- 
og kontorbygg, etablere djupvasskai på fylling i sjø, pukkverk, nye vegar m.m. Omsynssoner 
for støy, ras-, skred-, flom-, brann- og eksplosjonsfare er vist på plankartet, og planen har 
føresegner om avbøtande tiltak for å ivareta samfunnstryggleik. Under bakken er det avsett 
areal til fjellhallar (920 daa) der ein skal deponere stabilisert farleg avfall. Dei planlagde 
fjellhallane ligg under havnivå, om lag 1 km vest for Tingvollfjorden, og vil ha tilkomst frå 
industriområdet. Massar frå fjellhallane er planlagd nytta i sjøfyllinga og i produksjon av pukk 
og grus. Ytre avgrensing av sjøfyllinga er vist på plankartet, og det er stilt krav om at utfylling 
skal skje med reine massar og på ein måte som er mest mogeleg skånsam i høve til spreiing 
av partiklar.  
 
Området som er regulert til massedeponi er 540 daa stort, og ligg i fjellsida nord for fylkesveg 
666. Innanfor området er det planlagt oppfylling av fem dagbrot (deponi 1,2,3,5 og 6) og eit 
urørt skogområde (deponi 4). Det er krav om at deponia skal tilpassast kringliggande terreng, 
og at revegetering skal skje med stadeigen vegetasjon. Nivå for fylling skal vere i tråd med 
godkjende profilteikningar. Rekkefølge for deponia er fastset i føresegner til planen. 
Kapasiteten til deponi 4, som er det største deponiet, er vurdert til 30 år.  
 
Planføresegnene stiller krav om fleire tilhøve som skal kartleggast og dokumenterast før det 
vert gjeve løyve til nye tiltak innanfor planområdet. Dette omfattar kartlegging av gassar frå 
eksisterande gruvesystem, av geologiske, hydrogeologiske og geotekniske tilhøve i 
fjellhallområdet, og av grunntilhøva i sjøområdet der det er planlagt utfylling. Det skal og 
dokumenterast kva effekt utslepp i fjorden vil ha for vassførekomsten.   
 
Transport av avfall til det planlagde anlegget vil i hovudsak skje sjøvegen, men og på 
fylkesveg 666 som går gjennom planområdet. Anlegg for handsaming av farleg avfall er 
underlagt storulykkeforskriften og må plasserast utanfor område med fare for flom og skred. 
Avfallsbehandlingsanlegget, utfylling i sjø og deponi for forureina massar krev løyve etter 
forureiningslova.  
 
Reguleringsforslaget med plankart, føresegner, planomtale, konsekvensutgreiing og risiko- 
og tryggleiksanalyse er utarbeidd av Bergmesteren Raudsand AS, og blei lagt ut til høyring 
og offentleg ettersyn våren 2018. I gjeldande kommuneplan for Nesset 2009-2020 er 
planområdet avsett til område for råstoffutvinning, område for erverv og LNF-område. 
Sjødelen av planområdet ligg i eit område som er avset til vassareal for allmenn fleirbruk. 
 
Sunndal, Gjemnes og Tingvoll kommunar fremma felles motsegn til reguleringsplanen ved 
offentleg ettersyn. Supplerande merknader blei send departementet i desember 2019. 
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Kommunane meiner at planen i vesentleg grad er skadeleg for området og regionen sitt 
omdømme, og i strid med plan- og bygningslova § 1-1 første ledd, interkommunal 
kommunedelplan for sjøområda på Nordmøre, og forvaltningsmål og miljømål i 
vassforskrifta. Dei meiner og at planen kjem i konflikt med næringslivsinteresser og 
fritidsinteresser i nabokommunane, naturmangfaldet og naturmangfaldlova §§ 8-12, og 
kulturminner og kulturminnelova § 3.  
 
Averøy, Kristiansund og tidlegare Halsa kommune har støtta motsegna.  
 
Møre og Romsdal fylkeskommune v/fylkesutvalet har fremma motsegn til planen med 
grunnlag i regional plan for vassforvaltning i Møre og Romsdal. Utvalet meiner at tiltaket kjem 
i konflikt med målet om at Tingvollfjorden skal ha god miljøtilstand innan 2027, og at anlegget 
kan føre til vesentleg tap av det omdømet Møre og Romsdal har som naturbasert 
reiselivsdestinasjon og som marin matvareprodusent. Dette vil vere negativt for framtidig 
vekst og utvikling i fylket. Handsaming av farleg avfall bør etter fylkeskommunen sitt syn skje 
nærast mogeleg produksjonskjeldane for å redusere risikoen for ulukker under transport.  
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal og NVE fremma motsegn til planen ut frå omsynet til 
samfunnstryggleik og miljøomsyn. Motsegna blei trekt etter at kommunen endra plankartet 
og føresegnene knytt til desse tema. 
 
Mekling hos fylkesmannen blei ikkje gjennomført fordi ingen av kommunane såg grunn til 
det.  
 
Nesset kommune godkjente planen 23.05.2019. Kommunen la vekt på behovet for 
opprydding etter tidlegare gruveverksemd på Raudsand, og for nye arbeidsplassar som kan 
bremse nedgangen i folketal og bidra til levande og berekraftige lokalsamfunn. Kommunen 
viser til det nasjonale behovet for eit nytt deponi for uorganisk farleg avfall, og at 
Miljødirektoratet skal vurdere utslepp frå industriverksemda og deponia.  
 
Fylkesmannen tilrår ved oversending av saka til departementet at reguleringsplanen vert 
godkjend, under føresetnad av at det blir gjeve konsesjon etter forureiningslova. 
Fylkesmannen har vurdert saka i høve til arealbruksendringar, men ikkje i høve til dei 
momenta som Miljødirektoratet skal vurdere ved handsaming av søknad etter 
forureiningslova. Fylkesmannen tilrår at det vert stilt krav om stegvis tilbakeføring av 
massedeponia til naturnær tilstand. Det bør og stillast krav om tildekking med stadeigen jord, 
og at beste tilgjengelege teknologi skal nyttast for å unngå unødig spreiing av finpartiklar ved 
fylling i sjø.  
 
Nærings- og fiskeridepartementet har uttalt seg til saka i brev av 06.11.2019. 
Departementet vurderer at det ikkje er vesentlege manglar ved utgreiingane og vurderingane 
som er gjort, eller at det er vesentlege tilhøve som ikkje er belyst. Nærings- og 
fiskeridepartementet har ikkje merknader til planen som grunneigar innanfor planområdet, 
men legg til grunn at konsekvensar for sjømatnæringa blir vurdert ved handsaming av ein 



90/20 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage - 20/14399-3 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage : Vedtaksbrev-Raudsand KMD 6. mars

 

 

Side 4 
 

eventuell søknad om løyve etter forureiningslova. Departementet meiner at det bør vurderast 
om det er behov for føresegner knytt til utfylling i sjø og deponi på land slik at mattryggleiken 
vert oppretthalden for sjømatproduksjonen i området.  
 
Klima- og miljødepartementet uttaler i brev av 04.12.2019 at dei ikkje støtter motsegna 
som er fremma med grunnlag i miljøomsyn. Departementet viser til vurderingar frå 
Miljødirektoratet i brev av 07.11.2019, og vurderer at dei konkrete arealendringane som blir 
fastset i reguleringsplanen ikkje vil gi konsekvensar for miljøinteresser av nasjonal eller 
vesentleg regional verdi. Eventuell forureining frå sjøfyllinga og deponia kan gje negative 
verknader for viktige miljøinteresser. Dette vil bli vurdert av Miljødirektoratet ved handsaming 
av søknader om løyve etter forureiningslova.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet si vurdering 
Etter plan- og bygningslova § 5-4 kan andre kommunar fremme motsegn til planforslag som 
er av vesentleg betyding for kommunen sine innbyggjarar, for næringslivet eller natur- eller 
kulturmiljøet i kommunen, eller for kommunen sin eigen verksemd eller planlegging. 
Regionalt organ kan fremme motsegn i spørsmål som er av nasjonal eller vesentleg regional 
betyding, eller som av andre grunner er av vesentleg betyding for deira saksområde.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til motsegnene frå Sunndal, 
Gjemnes og Tingvoll kommunar og frå Møre og Romsdal fylkeskommune, og avgjere om 
reguleringsplanen skal godkjennast eller ikkje, jf. plan- og bygningslova § 12-13. 
Departementet kan gjere endringar i planen viss det er påkravd.  
 
Utslepp til Tingvollfjorden  

Nabokommunane og fylkeskommunen meiner at industriområdet på Raudsand ikkje er egna 
som deponi for farleg avfall. Dei viser til at Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden er resipient for 
utslepp frå anlegget, og meiner at tiltaket vil ha verknader for nabokommunane. Kommunane 
er særleg bekymra for konsekvensane av utslepp ved utfylling i eit område med forureina 
sjøbotn, og for utslepp frå prosessanlegg, massedeponi og deponi for farleg avfall. Dei er og 
bekymra for ulykker ved transport av avfall til anlegget, og for stabiliteten til sjøfyllinga.  
 
I konsekvensutgreiinga til planen er det vurdert at utslepp frå prosessanlegget, fjellhallar og 
massedeponi vil ha ein liten negativ konsekvens for vassmiljøet i Tingvollfjorden, og primært 
lokalt utanfor Raudsand. Det er ikkje forventa at utsleppa vil forverre den økologiske og 
kjemiske tilstanden i fjorden, men forbetring av vasskvaliteten i tråd med miljømålet i regional 
plan for vassforvaltning i Møre og Romsdal kan bli forsinka. Når det gjeld konsekvensar for 
villfisk seier konsekvensutgreiinga at villfisk som oppheld seg utanfor Raudsand i lengre tid, 
kan få auka konsentrasjonar av miljøgifter. Anadrome artar som laks og aure er vurdert å bli 
lite påverka av utslepp, men negativ påverknad kan ikkje utelukkast for sjøaure. Val av 
behandlingsmetode for avfallet kan påverke vurderingane, og det er behov for meir kunnskap 
ved handsaming av søknad om utsleppsløyve.  
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Klima- og miljødepartementet framhevar i si uttale til saka at vidare utgreiingar fram mot 
eventuelle søknader etter forureiningslova, må gi Miljødirektoratet eit tilstrekkeleg grunnlag til 
å vurdere om det kan bli gjeve løyve, og på kva vilkår. Kommunal- og moderniserings-
departementet sluttar seg til dette, og vurderer at spørsmåla som nabokommunane og 
fylkeskommunen tek opp knytt til utslepp frå planlagt verksemd til Tingvollfjorden, må 
avklarast ved handsaming av søknader om utsleppsløyve etter forureiningslova. Vurdering 
av konsekvensar for Sunndalsfjorden som nasjonal laksefjord inngår i dette. Det same gjeld 
vurdering av konsekvensar for vasskvaliteten i vassførekomsten Tingvollfjorden ved 
Raudsand, jf. miljømål fastset i regional plan for vassforvaltning i Møre og Romsdal 
vassregion 2016-2021, og § 12 i vassforskrifta.  
 
Nabokommunane vurderer at det planlagde anlegget er i strid med intensjonane i 
interkommunal kommunedelplan for sjøområda på Nord-Møre som blei vedteken av 10 
kommunar våren 2018. Planen har som målsetting å legge til rette for vekst i marine 
næringar.  
 
Det går fram av konsekvensutgreiinga til reguleringsplanen at avstanden frå Raudsand til 
næraste akvakulturlokalitet er 2,5 km. Avstanden til næraste matfiskanlegg er 7 km, og til 
næraste registrerte gyteområde er det 6 km. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
vurderer at planlagt arealbruk ikkje kjem i direkte konflikt med sjømatnæringa og grunngjev 
dette med at avstanden til eksisterande akvakulturanlegg og kjende gyteområde er stor. 
Konsekvensar av utslepp frå dei planlagde anlegga på Raudsand, vil bli vurdert ved 
handsaming av eventuelle søknader om utslepp etter forureiningslova. Departementet 
vurderer difor at det ikkje er behov for å endre planføresegnene knytt til dette.  
 
Konsekvensar for omdøme 

Både nabokommunane og fylkeskommunen er bekymra for at det planlagde avfallsanlegget 
kan påføre sjømatnæringa og reiselivsnæringa i regionen tap av omdøme. Dei er særleg 
bekymra for økonomiske konsekvensar for akvakulturnæringa i Tingvollfjorden.  
 
Konsekvensutgreiinga til planen viser til erfaringar frå Langøya i Holmestrand, og vurderer at 
det planlagde anlegget ikkje treng å gje særleg tap av omdøme viss det blir gjennomført og 
drive som planlagt. Det blir og framheva at anlegget kan styrke Nesset sitt omdøme som 
føregangskommune i framtidsretta industriutvikling ved å etablere eit sikkert og miljømessig 
trygt anlegg for handsaming av farleg avfall. Openheit og informasjon kan auke kunnskapen 
om tiltaket i befolkninga. Tillit til at det er ein seriøs verksemd som overheld pålagte krav, kan 
redusere belastninga som tiltaket gir for omdøme.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at spørsmålet om omdøme for 
sjømatnæringa og reiselivsnæringa lokalt og regionalt i stor grad er knytt til tilhøve som ikkje 
vert handsama i reguleringsplanen. Det kan difor ikkje tilleggast avgjerande vekt i denne 
saka.  
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Kulturminner 

Industriområdet på Raudsand ligg på andre sida av fjorden for Honnhammaren i Tingvoll 
kommune, der det er bergkunst frå yngre og eldre steinalder. Nabokommunane er bekymra 
for korleis industrianlegget og auka trafikk på fjorden vil påverke dei automatisk freda 
kulturminna, og viser til at området er eit av Nordens største felt av bergmålingar. 
 
Det går fram av konsekvensutgreiinga til planen at tilbakeføring av nedraste gruver og 
dagbrot til eit naturprega område, vil ha stor positiv betyding for landskapsbiletet, medan 
utfylling i strandsona og bygging av prosessanlegg vil påverke landskapsbiletet negativt. Det 
er vurdert at anlegga på Raudsand ikkje vil vere særleg merkbare frå Honnhammaren som 
ligg om lag 2,5 km frå planområdet. Auka i skipstrafikk vil vere marginal med 2-3 skip i uka, 
og vurderast ikkje å kunne skade kulturminna som ligg 10-30 meter over havet.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at Møre og Romsdal fylkeskommune 
og Riksantikvaren ikkje har fremma motsegn til planen ut frå omsynet til kulturminna på 
Honnhammaren, og vurderer at planen ikkje vil ha vesentlege verknader for dei automatisk 
freda kulturminna. Departementet legg til grunn at tiltakshavar og kommunen tek omsyn til 
estetikk og fjernverknad ved gjennomføring av planen.   
 

Konklusjon 

Etter ei samla vurdering godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Departementet legg vekt på at planlagd 
arealbruk på land og i sjø ikkje kjem i konflikt med nasjonale eller vesentlege regionale 
interesser knytt til naturmangfald, landskap, friluftsliv, kulturminner, fiskeri og akvakultur. 
Departementet legg og vekt på det lokale ønsket om å få rydda opp etter tidlegare 
gruveverksemd, og etablere nye arbeidsplassar som kan motverke nedgang i folketal og 
styrke grunnlaget for busetnad i området. Det er vurdert at anlegget kan gje om lag 125 
direkte arbeidsplassar i anleggsfasen og om lag 50 arbeidsplassar i driftsfasen. Anlegget vil 
og ha positive ringverknader med auka etterspurnad etter handel og tenester lokalt og 
regionalt.  
 
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.  
 
Endringar i planen og rettsverknad 

Avgrensing av områda for massedeponi 1-6 går fram av konsekvensutgreiinga og 
planomtalen, men er ikkje vist på plankartet. Departementet vurderer det som viktig at planen 
er føreseieleg, og tek inn i føresegnene at massedeponia skal avgrensast som vist i 
oppfyllingsplanane i planomtalen.   
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Det går fram av konsekvensutgreiinga og fylkesmannen si tilråding at planen bør stille krav 
om trinnvis tilbakeføring av massedeponia til naturnær tilstand, og at deponia bør tildekkast 
med stadeigen jord. Departementet meiner dette er viktig for å avgrense arealet som til kvar 
tid vert nytta som deponi, og sikre at deponia får ein naturlik tilstand etter avslutning. 
Føresegnene vert endra i tråd med dette.  
 
Reguleringsplanen manglar føresegner om grad av utnytting for arealet som er regulert til 
byggeføremål. Dette er nødvendig å ta inn. Departementet har fått informasjon frå 
kommunen om kva illustrasjonane i planomtalen inneber, og endrar føresegnene i tråd med 
det.  
 
Ein avgrensa del av industriområde I1 er utsett for flom frå Holovållbekken. Det går fram av 
konsekvensutgreiinga til planen at ein kan utvide kapasiteten i bekkeløpet ved å senke 
bekken med 1-1,5 m mellom kote 1 og 14. Departementet vurderer at omsynet til flomfare er 
ivareteke gjennom vurderingane som er gjort i konsekvensutgreiinga og føresegnene om at 
sikkerheit mot flom i høve til TEK § 7-2 skal dokumenterast før det vert etablert nye tiltak i 
omsynssone H320. Planen opnar for senking av Holovållbekken i tråd med 
konsekvensutgreiinga. Om tiltak i bekken krev godkjenning frå Gjemnes kommune, må 
avklarast ved gjennomføring av planen.  
 
Den godkjende reguleringsplanen har rettsverknad for areal i Molde kommune. Viss det er 
usemje om kor kommunegrensa mellom Molde og Gjemnes kommune går, må dette 
avklarast ved gjennomføring av planen i den grad det er behov for det.  
 
Vurdering etter naturmangfaldlova §§ 8-12 

Miljødirektoratet uttaler i brev av 07.11.2019 at planforslaget ikkje kjem i konflikt med 
naturmangfald på land av nasjonal eller vesentleg regional interesse, og vurderer at kravet til 
kunnskap om naturmangfald etter naturmangfaldlova § 8 og føre-var-prinsippet i 
naturmangfaldlova § 9 er ivareteke. Direktoratet viser til at kunnskapsgrunnlaget om marint 
naturmangfald er noko svakt, men vurderer at det er avgrensa risiko for at sjøfyllinga vil 
kome i direkte konflikt med marint naturmangfald av nasjonal eller vesentleg regional 
interesse som følgje av arealbeslaget.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sluttar seg til vurderingane. Vurderingar av 
samla belastning for økosystemet etter naturmangfaldlova § 10 og bruk av miljøforsvarlege 
teknikkar og driftsmetodar etter naturmangfaldlova § 12 er etter dette ikkje naudsynt.  
 
 

Vedtak 
 
Med heimel i plan- og bygningslova § 12-13 godkjenner Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand med 
plankart datert 22.11.2018 og føresegner datert 27.03.2019, med følgande endringar: 
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• Reguleringsføresegnene § 4.3.2 får følgande tillegg: Massedeponiene skal 
avgrenses som vist i illustrasjoner i planbeskrivelsen. Det skal leggast til rette for 
trinnvis oppfylling og tilbakeføring av massedeponiene til naturnær tilstand.  

• Reguleringsføresegnene § 3.12 endrast slik: Deponiområdene skal tildekkes med 
stedegen jord og revegeteres med stedegen vegetasjon.  

• Reguleringsføresegnene § 4.2 får følgande tillegg: Grad av utnytting for område:  
I1: %-BYA= 50% 
I2: %-BYA= 50% 
I3: %-BYA= 50%  

• Reguleringsføresengene § 4.3 får følgande tillegg: Tillatt grad av utnytting for 
områdene deponi 1- deponi 6 er BYA=10 000 m2. 

 
Departementet føreset at Molde kommune gjer naudsynte endringar i planen i tråd med 
vedtaket. For kunngjering gjeld plan- og bygningslova § 12-12 fjerde ledd.  
 
 
Med helsing 
 

 
Nikolai Astrup 
 
 
Kopi 
 
Gjemnes kommune 
Klima- og miljødepartementet 
Molde kommune 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
Nærings- og fiskeridepartementet 
Sunndal kommune 
Tingvoll kommune 
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Kunngjøring - Bergmesteren Raudsand har fått tillatelse til 
etablering av nytt deponi for ordinært avfall 

 
Miljødirektoratet har behandlet søknaden fra Bergmesteren Raudsand AS om etablering av et nytt 
deponi, Deponi 2, på Raudsand i Nesset kommune. Det er gitt tillatelse etter forurensningsloven til 
å ta imot 75 000 tonn ordinært avfall i året. Vilkår for å dekke til møllestøvsekkene som ligger i 
området inngår i vedtaket. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før reguleringsplanen for området har 
trådt i kraft og Bergmesteren Raudsand har inngått nødvendige avtaler om bruker av arealer som de 
ikke selv er grunneier av.  
 
Vedtak med vilkår og begrunnelse ligger på vår nettside: 
https://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Landbasert-industri/Bergmesteren-Raudsand-AS-
soker-om-a-etablere-deponi-for-ordinart-avfall-201745/ 
 
 
Vedtaket kan påklages av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse. Eventuelle klager bør 
begrunnes, og skal innen 27. september 2019 sendes til Miljødirektoratet, Postboks 5672 
Torgarden, 7485 Trondheim, eller med e-post til post@miljodir.no. 

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.   

Nesset kommune 
Kommunehuset 
6460 Eidsvåg I Romsdal 

 
 
Oslo, 29.08.2019 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2019/802 

Saksbehandler: 
Ellen Margrethe Svinndal 
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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 

 

Deres ref.: 
Tore Frogner 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2019/802 

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.  
 



90/20 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage - 20/14399-3 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage : krav til avslutning og etterdrift av mølestøvdeponi - del 2

4

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.  
 
 



90/20 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage - 20/14399-3 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage : krav til avslutning og etterdrift av mølestøvdeponi - del 2

5

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 

 
Vedlegg 
1 Vilkår for avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet 
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Bedriftsdata 
Bedrift Bergmesteren Raudsand AS 
Beliggenhet/gateadresse Raudsand 
Postadresse c/o Veidekke Industri AS, Pb. 508 Skøyen, 0214 Oslo 
Kommune og fylke Nesset, Møre og Romsdal 
Org. nummer (bedrift) 916420870 
Lokalisering av anlegg UTM sone 32, nord: 6968580, øst: 454396  
 
 
Forurensningsmyndighetens referanser 
Kravdokumentets nr. i Forurensning Anleggsnummer 
2019.0839.T 1543.0047.01 
 
 
Krav til avslutning og etterdrift gitt: 24. september 2019 Krav sist endret: 

 
 

Ragnhild Orvik 
seksjonsleder 

  
 

Ellen Margrethe Svinndal 
sjefingeniør 

 
  

 
Krav til avslutning og etterdrift av  

Møllestøvedeponiet i Raudsand 
 

 

 
Kravene er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 
7, fjerde ledd.  De er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i avslutningsplanen og under 
saksbehandlingen. Kravene framgår på side 2 til og med side 7.  
 

Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra 
deponiet og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da disse kravene ble gitt eller sist 
endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring. Bedriften bør først kontakte 
forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring. 
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1 Ramme 
Kravene gjelder for avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet som befinner seg på gårdsnummer 
40, bruksnummer 81.  
 
Deponiet skal være endelig avsluttet innen 31. oktober 2020. Etter avslutning går deponiet inn i 
etterdriftsfasen. 
 

2 Generelle vilkår 

2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i dette dokumentet pkt. 3 til 11. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet så langt opplysninger om slike utslipp er 
fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da 
vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i vedlegg 1. 
Utslipp av slike komponenter er bare omfattet dersom dette framgår gjennom uttrykkelig regulering 
i vilkårenes pkt. 3 til 11. 
 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  
 

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra deponiet er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte 
utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig 
uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i 
pkt. 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for. 
  

 2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System 
og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres. 
 

2.5 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det som følge av unormale klimatiske forhold, tiltak på deponiet eller av andre grunner 
oppstår fare for økt forurensning, plikter driftsansvarlig å iverksette de tiltak som er nødvendige for 
å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren. 
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Bedriften skal så snart som mulig informere Miljødirektoratet om unormale forhold som inntrer og 
som kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles i hht pkt. 9 

2.6 Internkontroll, rutiner for drift og vedlikehold 
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om 
dette1. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i dette 
dokumentet, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. 
Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold. Det er plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt 
forurensning. 
 
Det skal foreligge en plan for vedlikehold av måleutstyr og installasjoner.  
 

3 Avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet 
Avslutning og etterdrift av deponiet skal følge avslutnings- og etterdriftsplanen av 20. august 2019, 
tilleggsinformasjon av datert 10. september 2019, samt eventuelle andre krav som fastsatt av 
forurensningsmyndigheten. Deponiet skal avsluttes i henhold til angitt tidsplan 
 

3.1 Terrengarrondering og deponiets utforming 
Deponiets overflate og omkringliggende arealer skal være utformet på en slik måte at overvann i 
størst mulig grad føres bort fra deponiet. Dette gjelder også etter at deler av deponiet har satt seg. 
Oppbyggingen av deponiets toppdekke skal skje på en slik måte at stabiliteten i avfallsmassen og 
toppdekket sikres, særlig for å forebygge utglidninger.  
 
Dersom avfallet skal flyttes til områder der det er sprekker i berget, skal disse tettes med marin, 
tett leire eller bentonittleire før avfallet legges på plass. Permeabiliteten i sprekkene skal være ≤ 
1,0 x 10-9 m/s etter tetting.  
 

3.2 Etablering av toppdekke  
Toppdekke er her en felles betegnelse for de lag med masser eller membraner som legges oppå 
avfallet etter at deponeringen har opphørt.  
 
Tykkelsene på drenslag, beskyttelseslag og vegetasjonslaget skal samlet være så stor at 
frostinntrengning ikke skjer i impermeable lag.  
 
Krav til materialene og lagene som skal inngå i topptetting ved avslutning er følgende (fra toppen og 
ned):  

 Vekstlag > 0,4 meter 
 Dreneringslag av subbus > 0,8 meter 

 
1 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996 nr. 1127 
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 Dobbelt, kunstig membran bestående av HDPE og bentonitt. Den hydrauliske ledningsevnen 
skal være ≤ 1,0 x 10-9 m/s. 

 Avrettingslag 
 
Utlegning av kunstig tetningsmembran må gjøres på en slik måte at funksjonskravene overholdes. 
Innfesting av membraner skal gjennomføres i henhold til avslutningsplan oversendt avslutnings- og 
etterdriftsplan av 20. august 2019 og tilleggsinformasjon, datert 6. september 2019. 
 
Det kan benyttes lettere forurensede masser i avrettingslag og dreneringslag uten at det søkes på 
forhånd. Bruken av slike masser begrenser seg til lettere forurenset masse som er mellomlagret på 
eiendom 40/51 i Nesset kommune og som er omfattet av tillatelse etter forurensningsloven datert 
14. januar 2019.  Det er en forutsetning at massene egner seg til formålet og at de tilfredsstiller 
utlekkingskravene i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, punkt 2.1.1. 
 
Topptettingen skal konstrueres slik at deponerte masser ikke blandes med overliggende masser. 
Dersom det er behov for det, skal det benyttes geomembran eller tilsvarende for å hindre 
sammenblanding mellom lagene og sikre at lagstrukturen beholdes over tid. Tilsåing/beplantning 
skal skje umiddelbart etter at området er endelig avsluttet. Tilveksten må vurderes, og det må 
tilføres jord eller annet materiale dersom det er behov for dette. 
 
Det må unngås at røtter fra vegetasjon på deponiområdet medfører brudd i topptettingen på 
deponiet.  
 

3.3 Håndtering av overvann og sigevann 
Det skal gjennomføres nødvendige tiltak for å redusere mengden sigevann i deponiet til et 
minimum. Overflatevann fra tilstøtende arealer skal avskjæres og ledes utenom deponiområdet.  
 

3.4 Sigevannsbehandling 
Sigevannet skal samles opp og ledes til sjø. 
 
Miljødirektoratet vil stille mer konkrete krav om rensing av sigevannet, dersom deponiets 
overvåkingsresultater viser at det er nødvendig for å oppnå forsvarlig utslippskvalitet. 
 

3.5 Deponigass 
Deponieier må vurdere om det er fare for gassdannelse i deponiet og eventuelt behov for å 
gjennomføre avbøtende tiltak iht avfallsforskriften kap.9, vedlegg I, pkt. 4.1.  
 

3.6 Avslutningsinspeksjon 
Deponiet eller en del av det kan bare anses som avsluttet dersom forurensningsmyndigheten har 
gjennomført sluttinspeksjon på stedet, og har funnet at vilkårene for avslutning er oppfylt. Vi skal 
varsles i god tid før deponiet planlegges avsluttet (jf. forurensningsloven § 20).  
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4 Overvåking og kontroll i avslutnings- og etterdriftsfasen 
Bedriften plikter å sørge for vedlikehold, kontroll og overvåking av deponiet så lenge det etter 
forurensningsmyndighetens vurdering er nødvendig. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å 
dokumentere effekten av sigevannet og eventuell påvirkning på resipienter.  
 
Overvåkingsprogrammet skal omfatte grunnvann, sigevann, setninger og ev. deponigass i deponiet, 
samt prøvetakings- og analysefrekvens.  Overvåking av overflatevann skal legges opp slik at 
eventuelle endringer i utslippsforholdene fra deponiet fanges opp. 
 
Parameterne som skal prøvetas i de ulike undersøkelsene skal være: relevante tungmetaller, 
antimon, aluminium, fluorid. Undersøkelsen skal også omfatte pH og ledningsevne og skal utføres 
som følger: 
 
Overvåkingstema og prøvetakingssted Etterdriftsfasen 
Sigevannsmengde Hver sjette måned 
Sigevannets sammensetning: 
I kum ved utløp av deponiet, før påslipp til sjakt. 

Hver sjette måned 

Overflatevannets sammensetning: 
Overvåkes oppstrøms og nedstrøms deponiet. 

Hver sjette måned 

Grunnvannsnivå Hver sjette måned 
Grunnvannets sammensetning: 
Overvåkes oppstrøms og nedstrøms deponiet. 

Hver sjette måned 

Deponigass Hver sjette måned 

 
For sigevann og overflatevann skal det for overvåkingsformål tas blandprøver som er representative 
for den gjennomsnittlige sammensetningen i perioden siden forrige prøvetaking.  
 
Nedbørsdata skal samles inn på deponiet.  
 
Toppdekket skal kontrolleres for sprekker, huller og erosjon minimum en gang i året. 
Setningsmålinger skal gjennomføres minimum hvert tredje år. Huller og sprekker skal tettes og 
skader på grunn av erosjon skal utbedres fortløpende. Setninger som medfører dammer på 
overflaten skal utbedres slik at overvannet føres bort fra deponiet. 
 
Bedriften skal innen 30. april 2020 utrede type og mengde utslippskomponenter i sigevann jf. pkt 
8.1. 
 

4.1 Bygge- og gravearbeider på deponiet 
Bygge- og gravearbeider på denne delen av eiendommen kan ikke finne sted uten at 
Miljødirektoratet er varslet og har gitt sin tillatelse til slike arbeider. Videre skal Miljødirektoratet 
varsles dersom faktisk bruk av eiendommen endres vesentlig.  
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5 Opphør av etterdrift 
Når resultatet av kontroll- og overvåkingsprogrammet viser at deponiet ikke lenger er til skade for 
mennesker og natur, kan driftsansvarlig sende søknad til Miljødirektoratet om at etterdriftsfasen 
skal opphøre. 
 
Miljødirektoratet skal foreta inspeksjon før opphør av etterdriftsfasen kan aksepteres. 
 

6 Finansiell sikkerhet 
Bedriften skal ha etablert en tilfredsstillende finansiell sikkerhet for deponiet for å sikre at 
forpliktelsene som følger av dette dokumentet kan oppfylles jf. avfallsforskriften §9-10.  
 
Bedriften skal innen 30. april 2020 sende et forslag til størrelse og type finansiell sikkerhet som skal 
etableres. Miljødirektoratets maler for finansiell sikkerhet skal benyttes. 
 

7 Rapportering til forurensningsmynidigheten 
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år via 
www.altinn.no. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftenes 
egenrapportering, se www.miljødirektoratet.no. 
 

Rapporteringen for deponiet skal som minimum omfatte følgende  
 Relevante overvåkingsdata (konsentrasjon av aktuelle komponenter, årlig 

vannbalanseregnskap for deponiet og anslag over utslipp av miljømessig betydning).  

 
Hensikten med rapporteringen er å dokumentere at avslutning og etterdrift er i henhold til kravene 
i dette dokumentet. 
 
Bedriften skal legge inn lokaliteten i databasen Grunnforurensning innen 31. oktober 2020.  
 

8 Utredningskrav 

8.1 Utredning av utslipp fra møllestøvdeponiet  
Bedriften skal utrede type og mengde av utslippskomponenter i sigevann fra Møllestøvdeponiet. I 
utredningen skal det oppgis både konsentrasjoner og totale årlige utslippsmengder for alle stoffer 
som kan ha en miljømessig betydning. Bedriften skal også vurdere utslipp i et langt tidsperspektiv.  
På bakgrunn av utslippenes størrelse og sammensetning vil forurensningsmyndigheten vurdere om 
det er behov for særskilt regulering av utslippet. Utredningen skal sendes Miljødirektoratet innen 
30. april 2020 
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9 Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift2. 
Bedriften skal også så snart som mulig underrette forurensningsmyndigheten i slike tilfeller.  

10 Eierskifte, omdanning m.v. 
Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes forurensningsmyndigheten så snart som 
mulig og senest én måned etter eierskiftet.  
 

11 Tilsyn 
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, 
føre tilsyn med anleggene til enhver tid. 

 
2 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
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Saksprotokoll 

 
 
Arkivsak-dok. 20/00736 
Saksbehandler Gudrun Holm 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø 19.05.2020 27/20 

2 Molde formannskap 26.05.2020 98/20 

3 Molde kommunestyre 18.06.2020 68/20 

 
 
 
Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling 
 

 
Molde kommunestyre har behandlet saken i møte 18.06.2020 sak 68/20 
 

Møtebehandling 
Stig Arild Arvesen (SP) stlte spørsmål ved sin habilitet grunnet at hans samboer er aksjeeier 
samt tilsatt i Veidekke AS og fratrådte møtet. 58 voterende. 
 
Helene Wahlstrøm (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet grunnet at hennes far er ansatt i 
Veidekke AS og fratrådte møtet. 57 voterende. 
 
Kommunestyret vedtok med 47 mot 10 (FRP, 2 MDG, R) stemmer at Stig Arild Arvesen er habil 
til å behandle saken. 
 
Kommunestyret vedtok enstemmig at Helene Wahlstrøm er habil til å behandle saken. 
 

Stig Arild Arvesen (SP) og Helene Wahlstrøm (AP) tiltrådte møtet. 59 voterende. 
 
Morten Walløe Tvedt (R) bad om en vurdering av habiliteten til Rolf Jonas Hurlen (H) grunnet at 
han har 0,6 % eierandel i Nessetvekst, der han er daglig leder. 
 
Rolf Jonas Hurlen (H) fratrådte møtet. 58 voterende. 
I forhold til habilitetsvurderingen opplyste han at Nessetvekst ikke har hatt oppdrag for 
Bergmesteren AS. 
 
Kommunestyret vedtok med 42 mot 16 ( FRP, MDG, 2 SV, 1 AP, R) stemmer at Rolf Jonas Hurlen 
er habil til å behandle saken. 
 
Rolf Jonas Hurlen (H) tiltrådte møtet. 59 voterende. 
 
Torgeir Dahl (H) fremmet følgende alternative forslag til innstillingen: 
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Molde kommunestyre godkjenner søknaden om rammetillatelse og midlertidig dispensasjon fra 
§9.7 Rekkefølgekrav om stenging av adkomst til fylkesveg i reguleringsbestemmelsene for 
planområdet på følgende vilkår: 
 

1. Avkjørsel mot øst må stenges, og det må etableres en sammenhengende grøft på 
strekningen fra tunnelportalen og forbi avkjørselen som stenges. 

2. Sørligste avkjørsel mot vest må trekkes så langt unna tunnelportalen som mulig og 
strammes opp og utformes i henhold til gjeldende krav til avkjørsler (Håndbok N10 og 
V121). Det må sikres tilfredsstillende sikt i avkjørselen og om nødvendig må det 
gjennomføres terrengbearbeiding og rydding av vegetasjon. Nøyaktig utforming av 
avkjørsel mot vest, samt midlertidig vei i forbindelse med bygging av kulvert må avklares 
med SVV og M & R Fylkeskommune som vegeier. 

3. Dispensasjonen gjelder kun for omsøkte tiltak, dvs Deponi 2, og videre virksomhet kan 
ikke skje før avkjøringen er stengt og kulvertløsning er etablert. 

4. Møllestøvdeponiet skal avsluttes i tråd med Miljødirektoratets krav om innkapsling og 
sikring av vannveiene i området. Som en ekstra barriere skal det etableres et 
sigevannsystem med tilhørende renseanlegg. Dette arbeidet skal være avsluttet og 
godkjent av Miljødirektoratet før lett forurensede masser kan deponeres over ny dobbel 
bunntetting med tilhørende sigevannsoppsamling fra disse massene. 
Dispensasjonen er midlertidig og gjelder kun frem til sideveier og kulvert er ferdigstilt, 
maksimalt frem til 31.12.2021. 

 
Svein Atle Roset (KRF) fremmet følgende fellesforslag fra KRF, AP, FRP, MDG, SV, Randi 
Gunnerød (SP), Einar Gagnat (SP), Cecilie Skjengen (SP), Nina Iren Ugelvik (SP): 
 

1. Det er bred enighet om å rydde opp i deponi for møllestøvsekker.Det gis tidsbegrenset 
dispensasjon for opprydding og arondering 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 for 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 Miljødirketoratets pålegg med tidsfrist 
31.10.2020. 

 
4. Molde kommune innvilger ikke tillatelse til massedeponi i denne dispensasjonssaken da 

formålet er gjennomføring av pålegg om opprydding som går flere år tilbake i tid. Det er 
derfor ikke grunnlag for videre rammetillatelse i saken. 
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5. Molde kommune gir ikke ytterligere dispensasjon for i rekkefølgekravene i 
reguleringsplanens § 9. Før arbeider langs Fv 666 kan igangsettes skal tekniske planer 
godkjennes av Statens vegvesen og M& R fylkeskommune som vegeier. 

 
Morten Walløe Tvedt (R ) fremmet følgende forslag: 

• Det er bred enighet om å rydde opp i deponi 2 med møllestøvsekker. 
• Det gis ikke dispensasjon til rekkefølgekravet i reguleringsplanen. 
• Det innføres et midlertidig forbud mot tiltak etter plan og bygningsloven §13-1 i hele 

planområdet. 
• Administrasjonen legger fram forslag til revisjon av planen for Raudsand, pbl § 12-2 

annet ledd første punkt, av vedtatt plan hvor reguleringsbestemmelsene innskjerpes 
med henhold til deponiene. 

Det midlertidige forbudet innskrenkes av en mulighet for opprydding og arrondering av 
Møllestøvsekkene i samsvar med Miljødirektoratets krav og rekkefølgebestemmelse i henhold 
til Miljødirketoratets pålegg med tidsfrist 31.10.2020, slik at forbudet gir en mulighet for 
transportbehovet til formålet. 
 

Votering 
Det ble votert samlet over Rødts fremsatte forslag som falt med 15 (R, FRP, MDG, 1 SP, 1 AP) 
mot 44 stemmer. 
 
Det ble votert samlet over innstillingen som falt med 14 (SV, FRP, 1 AP) mot 45 stemmer. 
 
Fellesforslaget fra KRF, AP, FRP, MDG, SV, Randi Gunnerød (SP), Einar Gagnat (SP), Cecilie 
Skjengen (SP), Nina Iren Ugelvik (SP) ble vedtatt med 32 (7 SV, FRP, MDG, 6 SP, 4 AP, 2 KRF, R) 
mot 27 stemmer. 
 
Votering over Hs fremsatte forslag bortfalt derved. 
 

Molde kommunestyres vedtak  
1. Det er bred enighet om å rydde opp i deponi for møllestøvsekker.Det gis tidsbegrenset 

dispensasjon for opprydding og arondering 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 for 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 Miljødirketoratets pålegg med tidsfrist 
31.10.2020. 
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4. Molde kommune innvilger ikke tillatelse til massedeponi i denne dispensasjonssaken da 
formålet er gjennomføring av pålegg om opprydding 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 i 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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Postadresse: www.molde.kommune.no Telefon: 71 11 10 00  
Rådhusplassen 1, 6413 Molde postmottak@molde.kommune.no Org.nr: 921 221 967  

 

  
  

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   BYGG-20/00204-25 Gudrun Holm 

 
24.06.2020 

 
 

Eiendommen 240/50, deponi Raudsand - Oversendelse av protokoll fra Molde 

kommunestyre sin behandling av sak 68/20 -  gl nesset 2019/1499 

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 240 / 50 / 0 / 0  
 

Ansvarlig søker: NORCONSULT AS 
Ekstern høringsinstans: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 
Ekstern høringsinstans: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL (Datterselskap) 
Ekstern høringsinstans: STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED 
Ekstern høringsinstans: FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I MØRE OG ROMSDAL 
Ekstern høringsinstans: FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL 
Tiltakshaver: VEIDEKKE INDUSTRI AS 
 

 

Vurdert dispensasjon: Arealplan
er 

Rekkefølgekrav i reguleringsplanen 

 
Vedlagt ligger saksprotokoll fra Molde kommunestyre sin behandling av sak 68/20 den 18.06.20.  
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   Side 2 
Molde kommune Saksnummer Dato  
Byggesakskontoret   

2 
Postadresse: www.molde.kommune.no Telefon: 71 11 10 00 
Rådhusplassen 1, 6413 Molde postmottak@molde.kommune.no Org.nr: 921 221 967 
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   Side 3 
Molde kommune Saksnummer Dato  
Byggesakskontoret   
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Postadresse: www.molde.kommune.no Telefon: 71 11 10 00 
Rådhusplassen 1, 6413 Molde postmottak@molde.kommune.no Org.nr: 921 221 967 
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   Side 4 
Molde kommune Saksnummer Dato  
Byggesakskontoret   

4 
Postadresse: www.molde.kommune.no Telefon: 71 11 10 00 
Rådhusplassen 1, 6413 Molde postmottak@molde.kommune.no Org.nr: 921 221 967 

 

 

 
Vedlagt ligger også saksprotokollen fra Molde formannskap sin behandling av saken den 26.05.20 i sak 
98/20, og saksprotokollen for hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø sin behandling av saken den 
19.05.20 i sak 27/20. Vedlagt ligger også administrasjonen sin innstilling med vedlegg.  
 
Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på 
forvaltningsvedtak. 
 
Med hilsen 
 
Gudrun Holm 
Overingeniør 
 

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Molde kommune Saksnummer Dato  
Byggesakskontoret   
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Postadresse: www.molde.kommune.no Telefon: 71 11 10 00 
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Vedlegg: 
Vedtak 
 
 
Mottakere: 
NORCONSULT AS 
 
 
Kopi til: 
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL (Datterselskap) 
VEIDEKKE INDUSTRI AS 
STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED 
  
 

Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak 

Klagerett 
Dere har rett til å klage på vedtaket. 
 
Hvem kan dere klage til? 
Klagen sendes Byggesakskontoret. Hvis Byggesakskontoret ikke tar klagen til følge, vil den bli oversendt til 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse. 
 
Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag dere mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen 
går ut. Dersom dere klager så sent at det kan være uklart for oss om dere har klaget i rett tid, bør dere 
oppgi datoen for når dere mottok dette brevet. Dersom dere klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Dere 
kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må dere oppgi årsaken til at dere ønsker dette. 
 
Rett til å kreve begrunnelse 
Dersom dere mener Byggesakskontoret ikke har begrunnet vedtaket, kan dere kreve en slik begrunnelse før 
fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen dere mottar begrunnelsen. 
 
Innholdet i klagen 
Dere må presisere: 

- hvilket vedtak dere klager over 
- årsaken til at dere klager 
- den eller de endringer som dere ønsker 
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. 
 

Klagen må undertegnes. 
 
Utsetting av gjennomføringen av vedtaket 
Selv om dere har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Dere kan imidlertid søke om å få 
utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 
42. 
 
Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning 
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Med visse begrensninger har dere rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i 
forvaltningslovens §§ 18 og 19. Dere må i tilfelle ta kontakt med Byggesakskontoret. 
 
Byggesakskontoret kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om 
reglene for saksbehandling. 

 
Kostnader ved klagesaken 
Det er adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen 
er da vanligvis at vedtaket blir endret til gunst for en part. Reglene om erstatning for sakskostnader 
finnes i forvaltningsloven § 36. Klageinstansen kan orientere dere om retten til å kreve slik dekning. 
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Saksprotokoll 

 
 
Arkivsak-dok. 20/00736 
Saksbehandler Gudrun Holm 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø 19.05.2020 27/20 

2 Molde formannskap 26.05.2020 98/20 

3 Molde kommunestyre 18.06.2020  

 
 
 
Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling 
 

 
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø har behandlet saken i møte 19.05.2020 sak 27/20 
 

Møtebehandling 
David Heggem (FRP) fremmet følgende endringsforslag: 
 
Dispensasjon gis ikke, og Bergmester Rausand anbefales å søke MDP om utsettelse av tidsfrist 
for tildekking av møllestøv,til avkjørsel er godkjent med kulvert løsning. Videre arbeid på deponi 
1-6 kan dog, itråd med reguleringsplan, ikke startes før tildekkingen er ferdig. 
 
Bjørn Jacobsen (SV) fremmet følgende endringsforslag: 
 

1. Molde kommune finner det ikke tjenlig å fylle totalt ca. 1 250 000 m3 avfallsmasser oppå 
det gamle deponi 2 og med dette faller grunnlaget for søknaden bort. 
 

2. Deponi 2 må sikres for utlaking av farlig avrenning for all framtid og det statlige ansvar 
for dette kommer fram gjennom staten sitt eierskap i Veidekke AS og generelt at når 
ingen kan rydde opp etter miljøskandaler må staten ta ansvar. 
 

3. Molde kommune må ta hensyn til liv, helse og miljø og avslår alle planer om deponi. Folk 
som bor på Raudsand har hatt årevis med miljøplager fra deponiet og anlegget ved 
fjorden. Sunndalsfjordens dårlige miljøstatus er godt beskrevet av Miljødirektoratet. 
Staten sin godkjenning, ved Kommunaldepartementet, av reguleringsplanen for Nesset 
kommune, og Miljødirektoratet sin tillatelse til å deponere avfall tilsier ikke at Molde 
kommune skal gi tillatelse til mere deponi. 

 
 

Votering 
FRP sitt endringsforslag falt med 3 (FRP, SV, MDG) mot 8 stemmer. 
 
SV sitt endringsforslag falt med 3 (SV, FRP, MDG) mot 8 stemmer. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 3 (FRP, SV, MDG) stemmer. 
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Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljøs innstilling  
 
Molde kommunestyre finner å kunne godkjenne søknaden om midlertidig dispensasjon og 
rammetillatelse på følgende vilkår: 
 

1. Avkjørsel mot øst må stenges og det må etableres en sammenhengende grøft på 
strekningen fra tunnelportalen og forbi avkjørselen som stenges.  
 

2. Sørligste avkjørsel mot vest må trekkes så langt unna tunnelportalen som mulig og 
strammes opp og utformes i henhold til gjeldende krav til avkjørsler (Håndbok N100 og 
V121). Det må sikres tilfredsstillende sikt i avkjørselen og om nødvendig må det 
gjennomføres terrengbearbeiding og rydding av vegetasjon. Nøyaktig utforming av 
avkjørsel, samt midlertidig vei i forbindelse med bygging av kulvert må avklares med 
vegeier av fylkesvegen.  
 

3. Dispensasjonen gjelder kun for omsøkt tiltak og videre virksomhet i området kan ikke skje 
før avkjørselen er stengt.  
 

4. Dispensasjonen er midlertidig og gjelder kun frem til sideveier og kulvert er ferdigstilt, 
maksimalt 2 år.  

 
Saken sendes tilbake til administrasjonen som på delegasjon fatter vedtak der tekniske og 
formelle vilkår blir ivaretatt. 
 

 



90/20 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage - 20/14399-3 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage : ~ BYGG-20_00204-23 Saksprotokoll _    , 26052020, Sak 98_20, Eiendommen 240_50_0_0, deponi 2, Rau 228811_1_1

  

1 
 

Saksprotokoll 

 
 
Arkivsak-dok. 20/00736 
Saksbehandler Gudrun Holm 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø 19.05.2020 27/20 

2 Molde formannskap 26.05.2020 98/20 

3 Molde kommunestyre 18.06.2020  

 
 
 
Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling 
 

 
Molde formannskap har behandlet saken i møte 26.05.2020 sak 98/20 
 

Møtebehandling 
Bjørn Jacobsen (SV) fremmet følgende forslag: 
 

1. Molde kommune finner det ikke tjenlig å fylle totalt ca. 1 250 000 m3 avfallsmasser 
oppå det gamle deponi 2 og med dette faller grunnlaget for søknaden bort. 
 

2. Deponi 2 må sikres for utlaking av farlig avrenning for all framtid og det statlige ansvar 
for dette kommer fram gjennom staten sitt eierskap i Veidekke AS og generelt at når 
ingen kan rydde opp etter miljøskandaler må staten ta ansvar. 
 

3. Molde kommune må ta hensyn til liv, helse og miljø og avslår alle planer om deponi. 
Folk som bor på Raudsand har hatt årevis med miljøplager fra deponiet og anlegget ved 
fjorden. Sunndalsfjordens dårlige miljøstatus er godt beskrevet av Miljødirektoratet. 
Staten sin godkjenning, ved Kommunaldepartementet, av reguleringsplanen for Nesset 
kommune, og Miljødirektoratet sin tillatelse til å deponere avfall tilsier ikke at Molde 
kommune skal gi tillatelse til mere deponi. 

 
Svein Atle Roset (KRF) fremmet følgende forslag: 
 

1. Det gis ikke dispensasjon fra en plan som er besluttet gjennom en bred planprosess. 

2. Det må avklares om planen er fullt ut avklart med Gjemnes kommune når det gjelder 

eiendomsgrenser og fremtidig utbygging i området. 

3. Miljødirektoratets krav i brev av 24.09.2019 om avslutning og etterdrift av 

Møllestøvdeponiet med tilhørende frister må avklares før videre utvidelse/ oppfylling av 

deponi 2. 

Votering 
Rolf Jonas Hurlen (H) avstod fra å stemme over SVs fremsatte forslag punkt 3. 
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SVs fremsatte forslag punkt 1 ble vedtatt med 9 mot 4 (H, V) stemmer. 
SVs fremsatte forslag punkt 2 ble vedtatt med 9 mot 4 (H, V) stemmer. 
SVs fremsatte forslag punkt 3 ble vedtatt med 9 mot 3 (2 H, V) stemmer. (12 voterende) 
 
KRFs fremsatte forslag punkt 1 ble vedtatt med 9 mot 4 (H, V) stemmer. 
KRFs fremsatte forslag punkt 2 ble vedtatt med 9 mot 4 (H, V) stemmer. 
KRFs fremsatte forslag punkt 3 ble vedtatt med 9 mot 4 (H, V) stemmer. 
 
Det ble deretter votert samlet over innstillingen som falt med 4 (H, V) mot 9 stemmer. 
 

Molde formannskaps innstilling  
1. Molde kommune finner det ikke tjenlig å fylle totalt ca. 1 250 000 m3 avfallsmasser 

oppå det gamle deponi 2 og med dette faller grunnlaget for søknaden bort. 
 

2. Deponi 2 må sikres for utlaking av farlig avrenning for all framtid og det statlige ansvar 
for dette kommer fram gjennom staten sitt eierskap i Veidekke AS og generelt at når 
ingen kan rydde opp etter miljøskandaler må staten ta ansvar. 
 

3. Molde kommune må ta hensyn til liv, helse og miljø og avslår alle planer om deponi. 
Folk som bor på Raudsand har hatt årevis med miljøplager fra deponiet og anlegget ved 
fjorden. Sunndalsfjordens dårlige miljøstatus er godt beskrevet av Miljødirektoratet. 
Staten sin godkjenning, ved Kommunaldepartementet, av reguleringsplanen for Nesset 
kommune, og Miljødirektoratet sin tillatelse til å deponere avfall tilsier ikke at Molde 
kommune skal gi tillatelse til mere deponi. 
 

4. Det gis ikke dispensasjon fra en plan som er besluttet gjennom en bred planprosess. 

5. Det må avklares om planen er fullt ut avklart med Gjemnes kommune når det gjelder 

eiendomsgrenser og fremtidig utbygging i området. 

6. Miljødirektoratets krav i brev av 24.09.2019 om avslutning og etterdrift av 

Møllestøvdeponiet med tilhørende frister må avklares før videre utvidelse/ oppfylling av 

deponi 2. 
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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   BYGG-20/00204-26 Gudrun Holm 

 
24.06.2020 

 
 

Eiendommen 240/50/0/0, Raudsand, vedtak tildekking av møllestøv - gl nesset 

2019/1499 

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 240 / 50 / 0 / 0  
 

Ansvarlig søker: NORCONSULT AS 
Ekstern høringsinstans: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 
Ekstern høringsinstans: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL (Datterselskap) 
Ekstern høringsinstans: STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED 
Ekstern høringsinstans: FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I MØRE OG ROMSDAL 
Ekstern høringsinstans: FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL 
Nabo: Karl Edvin Endresen 
Nabo: Britt Randi Endresen Nordmo 
Nabo: Ingrid Endresen 
Tiltakshaver: VEIDEKKE INDUSTRI AS 
 

 

Vurdert dispensasjon: Arealplan
er 

Rekkefølgekrav i reguleringsplanen 

 

Vedtak 

Med bakgrunn i Molde kommunestyre sitt vedtak den 18.06.20 gis det tillatelse til tildekking, sikring og 
opprydding av møllestøvsekker.  
 
Med bakgrunn i Molde kommunestyre sitt vedtak den 18.06.20 gis det ikke tillatelse til deponering av 
masser utover det som er nødvendig for tildekking og sikring av møllestøvsekker.  
 
Vi viser til plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4.  
 
Vilkår 
Vedtaket har følgende vilkår: 

1. Tiltaket skal utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven.  

2. Dokumenter som legges til grunn for tillatelsen ligger vedlagt, tegningene godkjennes kun for 
tildekking og sikring av møllestøvsekker og ikke deponering av masser utover det som er 
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nødvendig for dette formålet.  
3. Plassering av tiltaket skal utføres I henhold til dette vedtaket og godkjente tegninger. For 

plassering gjelder toleransegrenser for områdetype 3, jf. Standarden “Plassering og 
beliggenhetskontroll.  

 
Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på 
forvaltningsvedtak. 
 
Med hilsen 
 
Gudrun Holm 
Overingeniør 
 

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
Kotekart.pdf 
Lengdesnitt.pdf 
Plantegning.pdf 
Sigevannsanlegg.pdf 
Situasjonsplan 2.pdf 
Situasjonsplan.pdf 
Tverrsnitt 1.pdf 
Tverrsnitt 2.pdf 
Tverrsnitt 3.pdf 
Tverrsnitt 4.pdf 
Tverrsnitt 5.pdf 
Tverrsnitt 6.pdf 
Tverrsnitt 7.pdf 
Tverrsnitt 8.pdf 
Vedtak 
 
 
Mottakere: 
NORCONSULT AS 
 
 
Kopi til: 
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL (Datterselskap) 
VEIDEKKE INDUSTRI AS 
STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED 
Karl Edvin Endresen 
Britt Randi Endresen Nordmo 
Ingrid Endresen 
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Saksbehandling med begrunnelse for vedtak 

Generell informasjon 
Vi mottok søknaden 10.12.2019. Søknaden er komplettert 27.04.2020. 

Tegninger og dokumentasjon mottatt samme dato(er) ligger til grunn for vår behandling av søknaden. 
Det er kun den delen som omfatter tildekking og sikring av møllestøvsekker som godkjennes.  

 
Søknaden gjelder tildekking av møllestøvsekker og deponi 2. 
 
Planstatus 
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel for Nesset, vedtatt 29.03.2012. Eiendommen er 
vist som område for råstoffutvinning - gruvedrift. 
 
Eiendommen er også omfattet av reguleringsplan nr. 15432018001 «Reguleringsplan Bergmesteren 
Raudsand» stadfestet 06.03.20. Arealet er regulert til deponi. 
 
Privatrettslige forhold 
Byggesakskontoret behandler byggetiltakene i henhold til plan- og bygningslovgivningen. 
Byggesakskontoret tar ikke stilling til privatrettslige forhold, og gir ikke privatrettslige rettigheter. 
Dersom byggeprosjektet krever det må du selv ordne med nødvendige privatrettslige rettigheter. I 
motsatt fall kan byggeprosjektet ikke gjennomføres.  
 
Naboer 
Naboer og gjenboere er varslet. Det foreligger merknader fra naboer. Disse er vurdert i forbindelse med 
Molde kommunestyre sin behandling av sak 68/20.  
 
Berørte myndigheter 
Det foreligger uttaler fra berørte statlige og regionale myndigheter. Disse er vurdert i forbindelse med 
Molde kommunestyre sin behandling av sak 68/20. 
 
Byggeprosjektet 
 
Avklaring i forhold til plangrunnlaget 
Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra rekkefølgekravet om stenging av eksisterende avkjørsel i 
gjeldende reguleringsplan. Molde kommunestyre har i sak 68/20 den 18.06.20 gitt dispensasjon fra 
rekkefølgekravet for opprydding og tildekking av møllestøvsekker ut 2021 eller så snart 
Møllestøvsekkene er forskriftsmessig tildekket. Molde kommunestyre har i sitt vedtak ikke gitt 
ytterligere dispensasjon fra rekkefølgekravet, ei heller videre tillatelse til massedeponi. Det kan følgelig 
ikke gis tillatelse til deponering av masser utover det som er nødvendig for å sikre og tildekke 
møllestøvsekkene, jf. Plan- og bygningslovens § 1-6.  
 
Sikkerhet mot fare 
Søker har erklært at tiltaket ikke ligger i flom- eller skredutsatt område og at det ikke foreligger fare eller 
vesentlig ulempe som følge av andre natur- eller miljøforhold. 
 
Naturmangfold og kulturminner 
Vi har undersøkt eiendommen i relevante databaser og det er ikke funnet noen konflikter i forhold til 
omsøkt tiltak.  
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Forholdet til naboer og andre myndigheter 
Det foreligger flere nabomerknader. Disse er vurdert i dispensasjonssaken og er delvis tatt til følge av 
Molde kommunestyre.  
 
 
Dispensasjon 
 
Foretak med ansvarsrett 
 
Byggesakskontoret legger innsendt gjennomføringsplan til grunn for godkjenning. 
 
Ansvarlige foretak skal sørge for at arbeidene blir gjennomført etter bestemmelser i plan- og 
bygningsloven. 
 

Gebyrer og videre oppfølging 

Gebyrer og avgifter 
Vi ber om at dere betaler gebyrer og avgifter (jf. fakturaer) innen fristen. Ved en eventuell klage må også 
gebyrer og avgifter betales. 
 
Graving i veg med tilhørende side- og grøntarealer 
Hvis de planlagte byggearbeidene medfører graving i eller ved veg, så må dette på forhånd godkjennes 
av vegeier/grunneier.  
 
Vilkår for tillatelsen 
Dersom arbeidene ikke er satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det 
samme gjelder hvis byggeprosjektet innstilles i mer enn 2 år. Dette gjelder også for dispensasjon. 
Fristene kan ikke forlenges, jf. plan- og bygningsloven § 21-9. 
 
En endringstillatelse vil i utgangspunktet ikke forlenge fristen. Medfører derimot en endringssøknad at 
tiltaket er av en slik karakter at det må opprettes en helt ny sak med full søknadsbehandling, vil en ny 
rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse være gyldig i 3 år fra det nye vedtaket. 
 
Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse 
Du kan ikke ta i bruk anlegget før det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jf. plan- og 
bygningsloven § 21-10. 

Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak 

Klagerett 
Dere har rett til å klage på vedtaket. 
 
Hvem kan dere klage til? 
Klagen sendes Byggesakskontoret. Hvis Byggesakskontoret ikke tar klagen til følge, vil den bli oversendt til 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse. 
 
Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag dere mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen 
går ut. Dersom dere klager så sent at det kan være uklart for oss om dere har klaget i rett tid, bør dere 
oppgi datoen for når dere mottok dette brevet. Dersom dere klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Dere 
kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må dere oppgi årsaken til at dere ønsker dette. 
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Rett til å kreve begrunnelse 
Dersom dere mener Byggesakskontoret ikke har begrunnet vedtaket, kan dere kreve en slik begrunnelse før 
fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen dere mottar begrunnelsen. 
 
Innholdet i klagen 
Dere må presisere: 

- hvilket vedtak dere klager over 
- årsaken til at dere klager 
- den eller de endringer som dere ønsker 
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. 
 

Klagen må undertegnes. 
 
Utsetting av gjennomføringen av vedtaket 
Selv om dere har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Dere kan imidlertid søke om å få 
utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 
42. 
 
Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning 
Med visse begrensninger har dere rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i 
forvaltningslovens §§ 18 og 19. Dere må i tilfelle ta kontakt med Byggesakskontoret. 
 
Byggesakskontoret kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om 
reglene for saksbehandling. 

 
Kostnader ved klagesaken 
Det er adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen 
er da vanligvis at vedtaket blir endret til gunst for en part. Reglene om erstatning for sakskostnader 
finnes i forvaltningsloven § 36. Klageinstansen kan orientere dere om retten til å kreve slik dekning. 
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ADVOKATFIRMAET
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Molde kommune 
Rådhusplassen 1 
6413 Molde

Advokatfirmaet Mageli ANS
Tlf: (+47) 478 82 000 
E-post: post@mageli.no 
www.mageli.no

Org nr. 880 636 502 MVA 
Driftskonto: 1800 05 25339 
Klientkonto: 1800 16 63700

Sendes også som e-post til postmottak@molde.kommune.no Hamar, 03.07.2020 
Saksnr. 10216 SM/OES

Ansvarlig advokat: 
Steinar Mageli 
sm@mageli.no

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.»

Hamar
Østregate 23
Postboks 343, 2303 Hamar

Lillestrøm
Torvet 3 
2000 Lillestrøm

Oslo
Fr. Nansens plass 2 
Postboks 1277 Vika, 0111 Oslo
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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

Side 2/6



90/20 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage - 20/14399-3 Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage : Klage på vedtak - Raudsand

ADVOKATFIRMAET

MAGELI
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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Olsen, Anina Sørli

Fra: Steinar Mageli <sm@mageli.no>
Sendt: 3. juli 2020 12:29
Til: Molde - Postmottak
Emne: Klage på vedtak i sak 68/20
Vedlegg: Klage på vedtak - Raudsand.pdf

Viktighet: Høy

Hei 
 
Oversender klage som også er sendt pr post. Det bes om en snarlig behandling i kommunen og at klagen oversendes Fylkesmannen hvis kommunen ikke vil omgjøre sitt 
eget vedtak. 
 
Med vennlig hilsen 
Advokatfirmaet Mageli ANS   
 
Steinar Mageli 
advokat (H) 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Steinar Mageli, advokat (H) 
Advokatfirmaet Mageli ANS | Østregate 23, PB 343, 2303 Hamar | Mobil: 91 85 17 19 | Sentralbord: 478 82 000 | Faks: 62 52 30 10 
E-post: sm@mageli.no| Web: www.mageli.no 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Denne e-postmeldingen er kun for person(er) navngitt ovenfor. Meldingen kan inneholde informasjon som er konfidensiell 
og/eller rettslig beskyttet. Dersom denne meldingen har nådd frem til mottageren ved en feil, bes den vennligst slettet 
samtidig med at vi bes underrettet pr. telefon 47 88 20 00 eller ved retur av meldingen pr. e-post med opplysning om feilen.   
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From: Knudsen, Aleksander Aasen 
Sent: Thursday, July 9, 2020 9:49 AM 
To: Moen, Roar; Holm, Gudrun 
Subject: VS: Sak 68/20.  Dispensasjon Eiendommen 240/50/0/0 Raudsand. 
Attachments: Reguleringsplan Bergmesteren  Raudsand..docx 
 
Til informasjon 
 
Med vennlig hilsen 
 
Aleksander Aasen Knudsen 
enhetsleder 
Byggesak og geodata 
telefon: 71 11 13 34 
mobil: 90 82 80 86 
 
molde.kommune.no 
 

 
 

Fra: Dahl, Arne Sverre <arne.sverre.dahl@molde.kommune.no>  
Sendt: 9. juli 2020 09:40 
Til: Knudsen, Aleksander Aasen <aleksander.aasen.knudsen@molde.kommune.no> 
Emne: VS: Sak 68/20. Dispensasjon Eiendommen 240/50/0/0 Raudsand. 
 
Aleksander, til informasjon.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Arne Sverre Dahl 
kommunedirektør 
telefon: 71 11 11 03 
mobil: 91 19 01 71 
 
molde.kommune.no 
 

 
 

Fra: Lianes, Marianne <marianne.lianes@molde.kommune.no>  
Sendt: 9. juli 2020 09:21 
Til: Dahl, Arne Sverre <arne.sverre.dahl@molde.kommune.no>; Roald, Britt Rakvåg 
<britt.rakvag.roald@molde.kommune.no>; Heggemsnes, Eirik 
<eirik.heggemsnes@molde.kommune.no>; Sørflaten, Terje <terje.sorflaten@molde.kommune.no> 
Emne: VS: Sak 68/20. Dispensasjon Eiendommen 240/50/0/0 Raudsand. 
 
Til orientering. 
 
 

Fra: Lianes, Marianne  
Sendt: 9. juli 2020 09:20 
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Til: Adrian Sørlie <adrian.sorlie@moldepolitiker.no>; Anders Torvik 
<anders.torvik@moldepolitiker.no>; Anders Vollan <andersvollan@hotmail.com>; Anne Karin Sjøli 
<anneksjoli@gmail.com>; Anne-Merete Varhaugvik <annemeretevarhaugvik@gmail.com>; Ann-Heidi 
Paulsen Orvik <annheidi.orvik@gmail.com>; Arild Inge Svensli <arildsme@hotmail.com>; Arnstein 
Misund <armisund@online.no>; Audun Boksasp <aboksasp@gmail.com>; Bjørn Jacobsen 
<bjorn.jacobsen@human.no>; Bjørn Ølander <bjolander@gmail.com>; Branca Gutic 
<aleksgutic@hotmail.com>; Britt Janne Tennøy <brittjanne@me.com>; Britt Ovesen 
<britt.ovesen@hotmail.com>; Cecilie Skjengen <skjengen@hotmail.com>; Celine Nerland 
<celinenerland@hotmail.com>; Dahl, Torgeir <Torgeir.Dahl@molde.kommune.no>; David Heggem 
<davidheggem@gmail.com>; Einar Gagnat <einar.gagnat@moldepolitiker.no>; Frank Petter Stenløs 
<stenloes@hotmail.com>; Geir Blakstad <geir.blakstad@istad.no>; Gunnhild Meringdal 
<gunnhild4@hotmail.com>; Hans Peter Møller <hans.moller@moldepolitiker.no>; Helene Barsten 
Wahlstrøm <Helenew2001@hotmail.com>; Inge Lise Trønningsdal 
<inger.lise.tronningsdal@mrfylke.no>; Inger Cecilie Frisvoll <ingcefri@gmail.com>; Ingvild Espelid 
Wold <ingvildespelid@gmail.com>; Ivar Aasgård Røsand <ivar.aa.rosand@gmail.com>; Jan Ståle 
Alme <jan.alme@moldepolitiker.no>; Jens Peter Ringstad <jens.peter.ringstad@gmail.com>; Joachim 
Molton <molton@hotmail.no>; Joakim Lange <joakimlange15@hotmail.com>; Kim Thoresen-Vestre 
<kim_thoresen@hotmail.com>; Kjell Johan Vatne <kjell.johan.vatne@icloud.com>; Knut Iversen 
Foseide <kiversen@hotmail.com>; Lars Myrset <lars.myrset@nessetpost.no>; Magne Gunnar Bugge 
<magne@nessetkraft.no>; Magne Reiten <magnere@online.no>; Mellvin Steinsvoll 
<mellvin.steinsvoll@moldepolitiker.no>; Mellvin Steinsvoll <mellvinsteinsvoll@outlook.com>; Mette 
Lassen Buchholz <mette.buchholz@moldepolitiker.no>; Nina Iren Ugelvik 
<ninaiugelvik@hotmail.com>; Odd Arne Langset <odd.arne@langset.no>; Odd Helge Gangstad 
<Odd.gangstad@gmail.com>; Randi Gunnerød <ran-gun@online.no>; Rannveig Hana 
<rannveig.hana@hotmail.no>; Rolf Arne Hamre <rolfarnehamre62@gmail.com>; Rolf Jonas Hurlen 
<rjh@nessetvekst.no>; Rune Midthaug <rune.midthaug@live.com>; Sidsel Rykhus 
<sidsel.pr@gmail.com>; Simon Sandnes FRP <sandnes.simon@outlook.com>; Stein Ivar Bjerkeli 
<stein.bjerkeli@moldepolitiker.no>; Stig Arild Arvesen <saarvesen@gmail.com>; Stig Bjarne Silseth 
<stig.bjarne.silseth@hydro.com>; Svein Atle Roset <svein.atle.roset@gmail.com>; Sæther, Frank Ove 
<frank.ove.saether@molde.kommune.no>; Thilde Fosseide <thildeft@outlook.com>; Trygve 
Grydeland <trygve.grydeland@mrfylke.no>; Victor Eide Starheim <starheim123@gmail.com>; Vivian 
Høsteng <vivianhsteng@yahoo.no> 
Emne: VS: Sak 68/20. Dispensasjon Eiendommen 240/50/0/0 Raudsand. 
 
Fra: Gunnerød, Randi <randi.gunnerod@molde.kommune.no>  
Sendt: 8. juli 2020 11:41 
Til: Lianes, Marianne <marianne.lianes@molde.kommune.no> 
Emne: Sak 68/20. Dispensasjon Eiendommen 240/50/0/0 Raudsand. 
 
Dette er kommentarer til utsendte mail om lovlighetskontroll. Vi tenker at dette også bør sendes ut 
til medlemmene i kommunestyret.  
 
Mvh gruppeleder for SP Randi Gunnerød 
 
  
Sak 68/20 - Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling. 
 
Noen kommentarer til vedtak i Molde kommunestyre 18.06.2020 i forbindelse med  
lovlighetskontroll. 
  

1. Bilag/ dokument som er etterspurt er utsendt/ gjort kjent. (vedlegg) 
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2. Begrunnelse for delvis stenging/dispensasjon fremgår av saksutredningen i hovedutvalg og 
kommunestyre etter Plan og bygningsloven 19-2 og henger selvsagt nøye sammen med 
søknad om dispensasjon sammenholdt med tidsfrist for tildekking av Møllestøvdeponiet, jfr. 
brev av 27.04.2020. fra Miljødirektoratet side 2 avsnitt 5...» Topptettingen skal senest være 
etablert 31.okt.2020.» Jfr. også pkt 9.5 i reguleringsplanen. 

 
3. Siden pålegget om ferdig tildekket Møllestøvdeponi er en sak etter forurensingsloven, har en 

lagt til grunn at rammetillatelse er begrunnet og åpnet for gjennom Miljødirektoratets 
rammeverk. Jfr. følgende; side 5 i brev av 24. sept. 2019 fra Miljødirektoratet: Krav til 
avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet i Raudsand, pkt 4.1. Bygge - og gravearbeider 
på deponiet... «Bygge - og gravearbeider på denne delen av eiendommen kan ikke finne sted 
uten at Miljødirektoratet er varslet og har gitt sin tillatelse til slike arbeider. Videre skal 
Miljødirektoratet varsles dersom faktisk bruk av eiendommen endres vesentlig.»  Dette er 
bakgrunnen for formuleringen «ikke grunnlag for videre rammetillatelse i saken». 
Tildekningen er en pågående prosess etter føringer fra Miljødirektoratet, jfr. også pkt 9.2.2. 
«Det kan ikke tas imot avfallsmasser i Deponi 2 før Møllestøvdeponiet er ferdig tildekket og 
Miljødirektoratet har gjennomført avslutningstilsyn.» 

  
Kommunestyret har ikke overprøvd Miljødirektoratet i sitt vedtak, og har ikke gjort endringer i 
reguleringsplan, men fulgt rekkefølge som er angitt.  
          
Gruppelederne Sp, Ap, MDG, KrF, varaordfører. 
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Nesset formannskap 41/19 14.05.2019  

Nesset kommunestyre 44/19 23.05.2019      

 

Vurdering fra Rådmannen i Nesset: 

 

Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand er en omfattende reguleringsplansak.  

Rådmannen vil vise til at Nesset kommune skal gjøre planvedtak som legger til rette for 

å;  

• 1.- ferdigstille og avslutte eksisterende deponier der det er lagret industriavfall.  
• 2.- tillate nye deponier for ordinært avfall som ikke kan gjenvinnes.  
• 3.- etablere nasjonalt gjenvinnings- og behandlingssenter for uorganisk farlig avfall 

(kaianlegg med industriområde for behandlingsanlegg og fjellhaller).  

• Før det kan etableres virksomheter på Raudsand kreves det at nødvendige 

tillatelser innhentes.  

• Det gjelder utfylling i sjø knyttet til etablering av industri- og kaianlegg, samt 

utslipp fra eksisterende og fremtidige deponier og fjellhaller.  

• Det er Miljødirektoratet som gir utslippstillatelse etter forurensingsloven til 

virksomheter sin etableres i planområdet.  

• Av reguleringsbestemmelsen 3.13 fremgår det informasjon om lovgrunnlag og 

forskrifter.   
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Notat 
 

Til:  
Molde formannskap         

 
 

Vår ref. Dato 
20/02677-11 02.09.2020 
 
 

Vedr. vedtak i hovedutvalg for teknisk, plan og miljø i sak 54/20 

Ved behandling av klagesak for etablering av deponi 2 på Rausand, ble det også gjort vedtak om 
følgende: 
 
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø ber administrasjonen i førstkommende 
formannskapsmøte fremlegge muligheter for og konsekvenser av eventuell endring av reguleringsplan 
eller av reguleringsplanens bestemmelser eller av oppstart av ny reguleringsprosess. 
 
Gjeldende reguleringsplan for området på Rausand, planID 1543-201801, gir hjemmel for flere tiltak. 
Nye deponier som fyllinger i dagen, der noe av hensikten er å sikre tidligere plasserte forurensede 
masser, som i deponi 2. 
Videre kan det etableres nye fjellhaller for deponering av farlig avfall. 
Ut fra meningsutvekslingene i utvalget oppfatter kommunedirektøren at det er muligheten for evt. 
etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall, som ligger til grunn for ønsket om en 
orientering om evt. endring av planen. 
 
 
Vedtatt reguleringsplan gir en hjemmel etter plan- og bygningsloven til å etablere deponi for farlig avfall 
i fjellhaller. Reguleringsplanen er ikke et hjemmelsdokument for andre tillatelser som er nødvendig for å 
etablere et slikt anlegg. Disse skjer etter annet lovverk. 
 
Dersom en skal endre det hjemmelsgrunnlaget som ligger i vedtatt detaljregulering, krever det en 
reguleringsendring. Prosessen for å endre en reguleringsplan skal følge de ordinære reglene i plan- og 
bygningsloven for utarbeiding av reguleringsplaner. Disse reglene er like enten endringene gjelder 
plankartet eller bestemmelsene, endring av hele eller deler av tidligere reguleringsplan. 
Ved vedtak av en ny reguleringsplan, vil denne erstatte den gamle, som da ikke lenger vil være 
gjeldende. 
 
Kommunestyret er etter plan- og bygningsloven kommunens planmyndighet, pbl § 3-3. Kommunestyret 
kan derfor til enhver tid igangsette de reguleringsarbeider som en mener er riktige. Dette gjelder 
inklusive om endringen gjelder en hel reguleringspaln eller deler av slike. 
Generelt trenger ikke oppstart av et reguleringsplanarbeid eget vedtak i kommunestyret. 
Kommunedirektøren mener at i denne saken er det uaktuelt å vurdere igangsetting av nytt 
reguleringsarbeid uten at det vedtas i kommunestyret. 
 
Vedr. eventuelt forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven § 13-1. Dette er et virkemiddel/verktøy 
for å avhjelpe reguleringsarbeid, slik at tiltak som vil komme i konflikt med hensikten i nytt planarbeid, 
ikke kan igangsettes. 
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Slikt forbud krever en egen prosess og vedtak etter plan- og bygningsloven, og vil evt. opprettes i 
etterkant av at planarbeidet startes opp. 
 

§ 13-1.Midlertidig forbud mot tiltak 

Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny planlegging, kan 
den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 og andre tiltak som kan 
vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort. 

Dersom en søknad om tillatelse til tiltak ikke er avgjort, kan kommunen bare vedta et midlertidig 
forbud dersom søkeren er varslet om dette innen utløpet av de saksbehandlingsfrister som følger av § 
21-7, og dersom forbudet vedtas senest innen åtte uker etter utløpet av fristen. 

Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter 
kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. 

Gjelder den påtenkte planen areal for omforming og fornyelse med hensynssone for særlige 
samarbeids- eller eierformer, jf. §§ 11-8 bokstav e og 12-6, kan kommunen også bestemme at grunneier 
eller rettighetshaver ikke uten samtykke fra kommunen kan råde rettslig over eiendom på en måte som 
kan vanskeliggjøre eller fordyre gjennomføringen av planen. Kommunen skal la slikt vedtak tinglyse på 
de berørte eiendommer. 
 

§ 21-7.Tidsfrister med særskilte virkninger 

Søknad om tillatelse etter § 20-2 skal avgjøres av kommunene innen tolv uker etter at 
fullstendig søknad foreligger, med mindre annet følger av andre eller tredje ledd. For søknad om 
rammetillatelse gjelder ikke andre og tredje ledd. Ved overskridelse av fristen skal kommunen 
tilbakebetale byggesaksgebyret etter nærmere bestemmelser i forskrift, jf. § 21-8 tredje ledd. 

Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-3 der tiltaket er i samsvar med 
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller 
gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, 
skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen 
fristens utløp, regnes tillatelse som gitt. 

Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-4 der tiltaket er i samsvar med 
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra 
annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen 
ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt. 

Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever dispensasjon fra plan eller 
planbestemmelser, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke i den tiden 
søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter, jf. § 19-1. 

Plangrunnlaget som gjaldt ved utløpet av fristen, skal ved overskridelse av fristen legges til 
grunn for avgjørelsen. Dette gjelder ikke dersom tiltakshaveren innen utløpet av fristen har mottatt 
forhåndsvarsel om midlertidig forbud mot tiltak, og dette forbudet deretter blir vedtatt innen åtte 
uker, jf. § 13-1 første ledd. Denne bestemmelse gjelder ikke for statlige og regionale 
planbestemmelser etter §§ 6-3 og 8-5, eller for statlig arealplan etter § 6-4. 
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Søknad om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker. Dersom 
kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, kan tiltaket igangsettes. 

Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen 3 uker etter at kravet er mottatt sammen med 
nødvendig dokumentasjon. Der ferdigattest ikke er utstedt innen fristen, kan byggverket tas i bruk. 

Søknad om endring av en gitt tillatelse, herunder rammetillatelse, som oppfyller vilkårene i 
andre eller tredje ledd, skal avgjøres av kommunen innen tre uker. Har ikke kommunen avgjort 
søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt. 

Det kan i den enkelte sak avtales lengre frist enn angitt i de enkelte ledd i denne paragrafen. 
 
 
Forutsetninger og konsekvenser: 
 
Plan- og bygningsloven fastsetter minimumskrav til reguleringsprosessene. 
Nytt planarbeid skal varsles og offentliggjøres. Det mest sentrale spørsmålet i denne saken vil være hva 
kommunen ønsker oppnå i forhold til de mulighetene eksisterende plan gir. Dvs. hvilke målsetninger 
skal det legges til rette for i ny plan. 
Dette skal tydeliggjøres ved oppstart av planarbeidet, dvs. som en del av vedtak om igangsetting av  
prosessen for ny regulering/reguleringsendring. 
 
Ved detaljregulering på annen manns grunn, må det skje en tidlig dialog med grunneier – helst før 
planoppstart. Dette er nødvendig for å avdekke og avklare hvilke forutsetninger som skal ligge til grunn 
for ny planutforming, og dermed gjennomføring av tiltak etter at denne er vedtatt. 
 
Vedr. mulig erstatningsansvar: 
I type sak som vi har her til behandling vil det være generell usikkerhet om kommunen kan komme i 
erstaningsansvar. Et slikt mulig ansvar vil i hovedsak være knyttet til investeringer som ikke kan utnyttes 
som en følge av ny regulering. 
 
 
 
Arne Sverre Dahl 
Kommunedirektør 
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Saksprotokoll 

 
 
Arkivsak-dok. 20/14399 
Saksbehandler Gudrun Holm 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø 01.09.2020 54/20 

2 Molde formannskap 08.09.2020 141/20 

3 Molde kommunestyre 17.09.2020 89/20 

 
 
 
Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage 
 

 
Molde formannskap har behandlet saken i møte 08.09.2020 sak 141/20 
 

Møtebehandling 
Det var sendt ut et notat med e-post om ettermiddagen mandag 7.09.20 vedrørende vedtaket 
som ble fattet av hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø i møte 1.09.2020 – sak 54/20 – 
Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage.  
Notatet var sendt til møtende medlemmer og møtende varamedlemmer i formannskapet. 
 
I notatet redegjøres det for muligheter for, og konsekvenser av, eventuell endring av 
reguleringsplan eller av reguleringsplanens bestemmelser eller oppstart av ny 
reguleringsprosess. 
 
I tillegg var det i forkant av dagens møte sendt ut et brev fra Miljødirektoratet datert 08.09.20 
til Molde kommune vedrørende anmodning om uttalelse til søknad om utsatt frist for tildekking 
av møllestøvsekker. 
 
Ordføreren opplyste at det var feil i innstillingen fra hovedutvalg for teknisk, plan, næring og 
miljø som fulgte saksdokumentene. Korrigert innstilling var sendt ut med e-post til 
formannskapets medlemmer og møtende varamedlemmer i forkant av dagens møte. 
 
Torgeir Dahl (H) fremmet følgende forslag: 
 
Tillegg til innstillingen, nytt punkt 5: 
 
Kommunestyret er kritisk til Nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall og ber 
kommunedirektøren forberede en egen sak om mulig reguleringsendring for arealbruk og 
reguleringsbestemmelser som er knyttet til det nasjonale deponiet for uorganisk farlig avfall. 
 
Kim Thoresen-Vestre (SV) fremmet følgende forslag: 
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Etter forurensingsloven § 2 andre ledd, jf. første ledd nummer 1 til 4, er deponi 2 å anse som 
forurensing etter denne bestemmelse og det gis ikke tillatelse til etablering av deponiet. 
 
Bergmesteren kan ikke påberope seg oversittelse av frister for klage, da kommunestyret selv, 
har besluttet at saker som vedrører reguleringsplanen skal behandles/vedtas av 
kommunestyret. Det er kommunestyret som er beslutningsmyndighet og ikke de enkelte 
utvalg, som har til oppgave å gi sin tilrådning til kommunestyret. 
 
Knut Iversen Foseide (MDG) fremmet følgende fellesforslag fra MDG, AP, SV og FRP: 
 
Kommunestyret ber administrasjonen varsle tiltakshaver og snarlig fremlegge sak om 
midlertidig forbud mot tiltak som ikke er omfattet av søknaden angående deponi 2 i sak 68/20, i 
henhold til reguleringsplan nr. 15432018001 for Raudsand, jf. plan- og bygningsloven § 13-1, og 
starte ny reguleringsplanprosess.  
 
Votering 
Det ble votert over SVs fremsatte forslag som falt med 3 (SV, FRP) mot 10 stemmer. 
 
Innstillingens første setning ble enstemmig vedtatt. 
Det ble deretter votert samlet over de øvrige 4 punktene i innstillingen som ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Fellesforslaget fra MDG, AP, SV og FRP ble vedtatt med 9 mot 4 (H) stemmer. 
 
Siden forslaget fra H må anses som et alternativ til fellesforslaget fra MDG, AP, SV og FRP, ble 
det ikke stemt over Hs forslag. 
 

Molde formannskaps innstilling  
Molde kommunestyre tar klagen til følge.  
 
Molde kommunestyre finner å kunne godkjenne søknaden om midlertidig dispensasjon og 
rammetillatelse på følgende vilkår: 
 

1. Avkjørsel mot øst må stenges og det må etableres en sammenhengende grøft på 
strekningen fra tunnelportalen og forbi avkjørselen som stenges.  
 

2. Sørligste avkjørsel mot vest må trekkes så langt unna tunnelportalen som mulig og 
strammes opp og utformes i henhold til gjeldende krav til avkjørsler (Håndbok N100 og 
V121). Det må sikres tilfredsstillende sikt i avkjørselen og om nødvendig må det 
gjennomføres terrengbearbeiding og rydding av vegetasjon. Nøyaktig utforming av 
avkjørsel, samt midlertidig vei i forbindelse med bygging av kulvert må avklares med 
vegeier av fylkesvegen.  
 

3. Dispensasjonen gjelder kun for omsøkt tiltak og videre virksomhet i området kan ikke 
skje før avkjørselen er stengt.  
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4. Dispensasjonen er midlertidig og gjelder kun frem til sideveier og kulvert er ferdigstilt, 
maksimalt 2 år. 

 
Kommunestyret ber administrasjonen varsle tiltakshaver og snarlig fremlegge sak om 
midlertidig forbud mot tiltak som ikke er omfattet av søknaden angående deponi 2 i sak 68/20, i 
henhold til reguleringsplan nr. 15432018001 for Raudsand, jf. plan- og bygningsloven § 13-1, og 
starte ny reguleringsplanprosess.  
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Saksprotokoll 

 
 
Arkivsak-dok. 20/14399 
Saksbehandler Gudrun Holm 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø 01.09.2020 54/20 

2 Molde formannskap 08.09.2020  

3 Molde kommunestyre 17.09.2020  

 
 
 
Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage 
 

 
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø har behandlet saken i møte 01.09.2020 sak 54/20 
 

Møtebehandling 
Ingvild Espelid Wold (MDG) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 
 
Klagen fra tiltakshaver i sak 54/20 tas til følge. 
 
Ingvild Espelid Wold (MDG) fremmet på vegne av MDG, FRP, SV og SP følgende alternative 
forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret ber administrasjonen varsle tiltakshaver og snarlig fremlegge sak om midlertidig 
forbud mot tiltak som ikke er omfattet av søknaden angående deponi 2 i sak 68/20, i henhold til 
reguleringsplan nr. 15432018001 for Rausand, jf plan- og bygningsloven § 13-1, og starte ny 
reguleringsplanprosess. 
 
Bjørn Jacobsen (SV) fremmet følgende forslag:  
 
Etter forurensingsloven § 2 andre ledd, jf. første ledd nummer 1 til 4, er deponi 2 å anse som 
forurensing etter denne bestemmelse og det gis ikke tillatelse til etablering av deponiet. 
 
Bergmesteren kan ikke påberope seg oversittelse av frister for klage, da kommunestyret selv, 
har besluttet at saker som vedrører reguleringsplanen skal behandles/vedtas av 
kommunestyret. Det er kommunestyret som er beslutningsmyndighet og ikke de enkelte utvalg, 
som har til oppgave å gi sin tilrådning til kommunestyret. 
 
 
 
Leder Trygve Grydeland (H) fremmet følgende forslag: 
 
Molde kommunestyre tar klagen til følge  
 
Molde kommunestyre finner å kunne godkjenne søknaden om midlertidig dispensasjon og 
rammetillatelse på følgende vilkår: 
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1. Avkjørsel mot øst må stenges og det må etableres en sammenhengende grøft på 

strekningen fra tunnelportalen og forbi avkjørselen som stenges.  
 

2. Sørligste avkjørsel mot vest må trekkes så langt unna tunnelportalen som mulig og 
strammes opp og utformes i henhold til gjeldende krav til avkjørsler (Håndbok N100 og 
V121). Det må sikres tilfredsstillende sikt i avkjørselen og om nødvendig må det 
gjennomføres terrengbearbeiding og rydding av vegetasjon. Nøyaktig utforming av 
avkjørsel, samt midlertidig vei i forbindelse med bygging av kulvert må avklares med 
vegeier av fylkesvegen.  
 

3. Dispensasjonen gjelder kun for omsøkt tiltak og videre virksomhet i området kan ikke 
skje før avkjørselen er stengt.  

 
4. Dispensasjonen er midlertidig og gjelder kun frem til sideveier og kulvert er ferdigstilt, 

maksimalt 2 år. 
 
Rolf Arne Hamre (SP) fratrådte. 10 voterende. 
 
Ingvild Espelid Wold (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 
  
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø ber administrasjonen i førstkommende 
formannskapsmøte fremlegge muligheter for og konsekvenser av eventuell endring av 
reguleringsplan eller av reguleringsplanens bestemmelser eller av oppstart av ny 
reguleringsplanprosess. 
 
Etter drøfting i utvalget, fremmet leder Trygve Grydeland (H) på vegne av H, SP, AP, MDG, SV, 
V og FRP følgende fellesforslag: 
 
Molde kommunestyre tar klagen til følge. 
 
Etter dette trakk MDG sitt opprinnelige forslag om å ta klagen til følge. 
 

Votering 
Det ble votert alternativt mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og fellesforslaget fra 
H, SP, AP, MDG, SV, V og FRP, der sistnevnte ble enstemmig vedtatt. 
 
H sitt forslag om vilkår for å ta klagen til følge, i fire punkter ble enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslaget fra MDG, SV, SP, FRP falt med 6 mot 4 (MDG, SV, SP, FRP) stemmer.  
 
Tilleggsforslag fra MDG ble vedtatt med 6 mot 4 (1 AP, 3 H) stemmer. 
 
Forslaget fra SV falt med 8 mot 2 (SV, FRP) stemmer. 
 
 

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljøs innstilling  
 
Molde kommunestyre tar klagen til følge  
 
Molde kommunestyre finner å kunne godkjenne søknaden om midlertidig dispensasjon og 
rammetillatelse på følgende vilkår: 
 

1. Avkjørsel mot øst må stenges og det må etableres en sammenhengende grøft på 
strekningen fra tunnelportalen og forbi avkjørselen som stenges.  
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2. Sørligste avkjørsel mot vest må trekkes så langt unna tunnelportalen som mulig og 

strammes opp og utformes i henhold til gjeldende krav til avkjørsler (Håndbok N100 og 
V121). Det må sikres tilfredsstillende sikt i avkjørselen og om nødvendig må det 
gjennomføres terrengbearbeiding og rydding av vegetasjon. Nøyaktig utforming av 
avkjørsel, samt midlertidig vei i forbindelse med bygging av kulvert må avklares med 
vegeier av fylkesvegen.  
 

3. Dispensasjonen gjelder kun for omsøkt tiltak og videre virksomhet i området kan ikke 
skje før avkjørselen er stengt.  

 
4. Dispensasjonen er midlertidig og gjelder kun frem til sideveier og kulvert er ferdigstilt, 

maksimalt 2 år. 
  
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø ber administrasjonen i førstkommende 
formannskapsmøte fremlegge muligheter for og konsekvenser av eventuell endring av 
reguleringsplan eller av reguleringsplanens bestemmelser eller av oppstart av ny 
reguleringsplanprosess. 
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Arkivsak-dok. 20/16909-1 
Saksbehandler Eirik Heggemsnes 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Molde kommunestyre 17.09.2020 91/20 

 
 

   

Saksframlegg 

 

Vedtak sak 68/20 Deponi 2, Raudsand - Lovlighetskontroll 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Saksopplysninger 

Det er fremmet lovlighetskontroll av Molde kommunestyres vedtak i sak 68/20 Deponi 2, 
Raudsand i møte 18. juni 2020. 

Lovlighetskontrollen er fremmet av 9 medlemmer av kommunestyret i vedlagte skriv av 
1. juli 2020. 

Lovlighetskontrollen er fremmet med hjemmel i § 27-1 i kommuneloven. 

 

Lovlighetskontroll 
 

Lovlighetskontroll innebærer å bringe endelig avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller 
administrasjonen inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. 
Myndigheten til å behandle slike saker om lovlighetskontroll er i praksis delegert til 
fylkesmannen.  
 
Nærmere regler om lovlighetskontroll står i kommuneloven av 2018, åttende del, kapittel 
27 som er tatt inn nedenfor: 
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Kapittel 27. Lovlighetskontroll 

§ 27-1. Lovlighetskontroll 

Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen kreve at 
departementet kontrollerer om et vedtak er lovlig. Et slikt krav må fremmes innen tre 
uker fra vedtaket ble truffet. Fristreglene i forvaltningsloven § 30 gjelder. Kravet skal 
settes fram for det organet som traff vedtaket. Hvis organet opprettholder vedtaket, skal 
saken sendes til departementet. 

Hvis særlige grunner tilsier det, kan departementet på eget initiativ kontrollere om et 
vedtak er lovlig. 

 
§ 27-2. Hva som kan lovlighetskontrolleres 

Følgende kan lovlighetskontrolleres: 

a) endelige vedtak som er truffet av et folkevalgt organ eller den kommunale eller 
fylkeskommunale administrasjonen 

b) vedtak om et møte skal holdes for åpne eller lukkete dører 

c) vedtak som gjelder spørsmål om inhabilitet. 

Følgende kan ikke lovlighetskontrolleres: 

a) andre prosessledende avgjørelser enn de som er omtalt i første ledd bokstav b og c 

b) vedtak om ansettelse, oppsigelse eller avskjed 

c) spørsmål om et vedtak er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av lov om 
offentlige anskaffelser. 

 
§ 27-3. Innholdet i lovlighetskontrollen 

Ved lovlighetskontroll skal departementet ta stilling til om vedtaket 

a) har et lovlig innhold 

b) er truffet av noen som har myndighet til å treffe et slikt vedtak 

c) har blitt til på lovlig måte. 

Lovlighetskontrollen etter § 27-1 første ledd kan likevel begrenses til de anførsler som 
er tatt opp i saken. Ved lovlighetskontroll etter § 27-1 andre ledd bestemmer 
departementet omfanget av kontrollen. 

Lovlighetskontrollen kan bare omfatte de offentlig-rettslige sidene ved vedtaket. 

Departementet skal oppheve vedtaket hvis det er gjort feil som gjør det ugyldig. 

Lovlighetskontroll fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Følgende 
organer kan likevel bestemme at vedtaket ikke skal iverksettes før lovlighetskontrollen 
er gjennomført: 

a) organet som traff vedtaket 

b) et kommunalt eller fylkeskommunalt organ som er overordnet vedtaksorganet 

c) departementet. 

 
§ 27-4. Opplysningsplikt ved lovlighetskontroll 

Departementet kan i forbindelse med lovlighetskontroll kreve at kommunen og 
fylkeskommunen gir opplysninger om enkeltsaker eller forhold ved kommunens og 
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fylkeskommunens virksomhet. Departementet har også rett til innsyn i alle kommunale 
og fylkeskommunale saksdokumenter. 
 

Kommunedirektørens merknader 
 

Etter reglementet som kommunestyret i Molde vedtok i møte den 14.11.2019, under sak 
11/19, er kommunedirektøren ikke gitt mandat til å innstille til kommunestyret.  
 

Om lovlighetskontroll 
 
Reglene om lovlighetskontroll i kommuneloven er ment som hjelpemiddel, typisk for et 
mindretall i kommunestyret, til å få avklart rettslig tvil uten at saksforholdet bringes inn 
for domstolen. 
 
Et krav om lovlighetskontroll skal settes fram for det organet som traff vedtaket, jf. kl. 
§ 27-1 første ledd fjerde setning, altså kommunestyret i dette tilfellet. Årsaken til dette er 
at kommunestyret skal få mulighet til å se på saken på nytt. Forvaltningsloven gjelder 
generelt for kommunens virksomhet, men for saker om lovlighetskontroll gjelder ikke 
klagereglene. Denne fjerde setningen er derfor nødvendig for at organet som traff 
vedtaket, som kravet om lovlighetskontroll gjelder, skal få anledning til å se på saken på 
nytt før den sendes til fylkesmannen. 
 
Hvis vedtaket opprettholdes følger det direkte av kl. § 27-1 første ledd siste setning at 
saken skal sendes til departementet (fylkesmannen). Det følger dermed av 
bestemmelsen at dersom tre kommunestyremedlemmer sammen krever 
lovlighetskontroll etter kl. § 27-1 første ledd innen fristen, så har de også krav på at 
saken oversendes til fylkesmannen for lovlighetskontroll. Et flertall i kommunestyret kan 
altså ikke nekte tre eller flere kommunestyremedlemmer å få et krav om 
lovlighetskontroll behandlet av fylkesmannen, når kravet oppfyller vilkårene som 
framgår av kommuneloven § 27-1. 
 
Kommuneloven fastsetter ikke en eksplisitt frist for oversendelse av saken om 
lovlighetskontroll til fylkesmannen. Det følger imidlertid av departementets tidligere 
uttalelse at vedtaksorganet uten ugrunnet opphold bør ta stilling i saken og oversende 
denne til fylkesmannen. Dette er i tråd med god forvaltningsskikk og forvaltningsloven  
§ 11a første avsnitt. 
 
 

Videre behandling av saken om lovlighetskontroll 
 

Kommunestyret har i møte 17.09.20 også til behandling en klage på vedtaket i sak 
68/20.  
 
Dersom kommunestyret ikke tar klagen til følge og opprettholder vedtaket i sak 68/20, 
bør det gå klart fram av protokollen.  
 
Kommunestyret har myndighet til å omgjøre egen avgjørelse, så lenge slik omgjøring 
foretas i samsvar med forvaltningsrettslige regler. Bl.a. er det adgang til å omgjøre 
vedtak som må ansees ugyldig, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd c). Dersom 
kommunestyret ikke står fast på vedtaket i sak 68/20 må det treffes nytt vedtak i saken. 
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Hvis det fattes nytt vedtak i sak 68/20 som gjør at klagen blir tatt til følge, vil kravet om 
lovlighetskontroll ikke lenger være aktuelt og ikke ha rettslig interesse, jf kl § 27-2 a). 
 
Dersom det ev. blir fremmet et nytt krav om lovlighetskontroll til det nye vedtaket, blir 
dette å se på som ei ny sak som blir behandlet etter gjeldende regler. 
 
Hvis vedtaket i sak 68/20 opprettholdes skal saken som opplyst, sendes til 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal for behandling. 
 
 
Arne Sverre Dahl 
Kommunedirektør  
 

 

Vedlegg 

Lovlighetskontroll - vedtak i Molde kommunestyre 18.06.2020 - sak 68-20 Deponi 2, Rausand 
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