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Tilbakemelding på revidert avslutningsplan for deponi 1 – 
endring av vedtak om avslutning av  deponi 1 og varsel om 
tvangsmulkt 

Miljødirektoratets samlede vurdering av revidert avslutningsplan for deponi 1 er 
at tiltakene er akseptable for en forsvarlig avslutning av deponi 1. 
Miljødirektoratet endrer dermed pålegget om avslutningstiltak av 19.mars 2013. 
Vilkåret i påleggets tredje kulepunkt erstattes med følgende vilkår: Deponiet 
skal bygges opp med tilstrekkelig helning, tilfredsstillende gassdrenering og 
tilfredsstillende tetting mot bergvegg.  
 
Miljødirektoratet fastsetter følgende nye frister: Ny frist for å avslutte deponiet 
settes til 1.juni 2019 og sluttrapport skal sendes til Miljødirektoratet innen 
1.juli 2019. Frist for oversendelse av plan for etterdrift av deponiet, inkludert 
overvåkningsprogram, settes til 1.juli 2019.  
 
For å sikre endelig avslutning av deponi 1 innen rimelig tid, varsler vi at vi 
vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt på kr. 300 000 som påløper dersom 
Miljødirektoratet ikke har mottatt sluttrapport innen 3 uker etter at vedtaket 
om tvangsmulkt er fattet.  
 
Eventuelle kommentarer til nytt varsel om tvangsmulkt bes oversendt 
Miljødirektoratet innen 25. mars 2019. 

Miljødirektoratet viser til følgende dokumenter i saken: 
 

 Plan for avslutning og etterdrift – Deponi 1, av 7. november 2012 
 Pålegg om avslutningstiltak, av 19. mars 2013 
 Revidert plan for avslutning og etterdrift – deponi 1, 5. november 2014  
 Svar på anmodning om omgjøring av vedtak om avslutning av deponi 1 24. juli 2015 
 Vedtak om tvangsmulkt – sluttføring av deponi 1, av 21. september 2017 
 Notat: Raudsand – avslutning av deponi 1, av 28. august 2018 
 Brev: Tilbakemelding på forslag til inspeksjonsrapport av 5. oktober 2018 

Bergmesteren Raudsand AS 
c/o Veidekke AS 
Postboks 505 Skøyen 
0214 Oslo 
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 Notat: Deponi 1 avslutningstiltak- pålegg om opplysninger av 22. oktober 2018 
 Brev: Tilbakemelding på revidert avslutningsplan for deponi 1-BMR. Varsel om tvangsmulkt, 

av 18. januar 2019  
 Kommentar til Miljødirektoratets tilbakemelding på revidert avslutningsplan for deponi 1- 

BMR 8.februar 2019. 

 
Bakgrunn for saken 
Deponi 1 ligger i et gammelt gruveområde for uttak av jernmalm, på Raudsand i Nesset kommune i 
Møre og Romsdal.  
 
Deponi 1 drives av Bergmesteren Raudsand AS (BMR). Det har tidligere vært benyttet av Alumox AS 
(tidligere Aluvest Raudsand) og Aleris (tidligere Reox AS) til deponering av saltslagg, filterstøv og 
slagg. Saltslagget er karakterisert som farlig avfall. Deponiet ligger i en sammenrast gruvestoll hvor 
det kan være fri avrenning i bunnen til dypereliggende gruveganger som drenerer til 
Tingvollfjorden. Deponiet dekker et areal på ca. 7000 m2. Total mengde avfall som ligger i deponiet 
er ikke kjent. Avfallet kan danne ammoniakk, fosfin- og metangass i kontakt med vann og er 
klassifisert som farlig avfall.  
 
Saksgang 2012-2018 
Plan for avslutning og etterdrift av deponi 1 ble sendt Miljødirektoratet (da Klima- og 
forurensningsdirektoratet) 7. oktober 2012. På bakgrunn av denne ga vi i brev av 19. mars 2013 
pålegg om avslutningstiltak med frist 1.desember 2013. I pålegget ble det gitt vilkår for avslutning. 
Det ble blant annet stilt krav om at deponiet skulle bygges opp slik at det får tilstrekkelig helning, 
og flukter med bergskjæringene rundt. Det ble videre stilt krav om at toppdekket skulle bygges 
opp med tett dekke med gassdrenering, beskrevet som alternativ 2 i avslutningsplanen fra 2012.  
I brev 19.november 2013 imøtekom Miljødirektoratet BMR sin anmodning om å få utsatt frist fra 
1.desember til 1.juli 2014. Den 25. april 2014 meldte BMR at de ikke ville være i stand til å avslutte 
deponi 1 innen 1.juli 2014, men innen utgangen av august 2015.  
 
I et møte mellom BMR og Miljødirektoratet mai 2015 la BMR frem en ny plan for avslutning av deponi 
1. I brev 24.juli 2015 svarte Miljødirektoratet ut anmodning om omgjøring av vedtak om avslutning 
av deponi 1 og endret pålegget om avslutningstiltak. Endringen opphevet et tilleggsvilkår fra 2013 
om at innholdet av miljøgifter i masser som benyttes til avslutning av deponi 1 ikke må overskride 
tilstandsklasse 3.  
 
I vårt brev av 24. juli 2015 skriver vi at vi er åpne for at ordlyden i kulepunkt 4 (dette er en 
skrivefeil, kulepunktet det gjelder er nr.3) i vilkåret fra 2013 "Deponiet skal bygges opp slik at det 
får tilstrekkelig helning og flukter med bergskjæringene rundt," kan endres, dersom BMR søker om 
endring av dette vilkåret. Dette slik at en minimumsavslutning, der det benyttes nok masser til å gi 
tilstrekkelig helning til at overflatevann vil renne av deponiet (helningsgrad på min 5%), kan anses 
som en tilstrekkelig oppfylling av deponiet. For å kunne vurdere en slik minimumsløsning skriver vi 
at BMR må vurdere om, og i så fall hvordan, avslutningsplanen bør revideres. Dette som følge av at 
tettingslaget ikke vil trekkes over bergskjæringen, men i stedet grense mot bergveggen og at 
deponiet som følge av en slik avslutning vil få mindre helning enn planlagt. Miljødirektoratet 
behandlet i tiden etter dette flere søknader om dispensasjon fra § 2-5 i forurensningsforskriften for 
gjenbruk av forurensede masser til avslutning av deponiet.  
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Etter først å ha varslet tvangsmulkt, fattet Miljødirektoratet 21. september 2017 et vedtak om 
tvangsmulkt som ville påløpe dersom det ikke innen 1.oktober 2018 ble dokumentert at deponi 1 var 
avsluttet. Innen denne fristen skulle all oppfylling med masser, rene eller lettere forurensede være 
fullført, og endelig toppdekke være etablert med tett dekke og gassdrenering. 
 
28.august 2018 sendte BMR en revidert avslutningsplan for deponi 1. BMR opplyser at de ikke har 
lykkes med å få tilgang til egnede masser til full oppfylling av deponi 1 innenfor fristen som er satt 
for avslutning av deponiet. BMR ser seg derfor nødt til å avslutte oppfyllingen med en bratt fjellvegg 
i bakkant. Miljødirektoratet anser dette som en søknad om endring av kulepunkt 3 i vilkår fra 2013 
som lyder som følger; "Deponiet skal bygges opp slik at det får tilstrekkelig helning og flukter med 
bergskjæringene rundt".   
 
Tilsyn 
Miljødirektoratet var 25. september 2018 på tilsyn hos BMR for blant annet å kontrollere om deponi 
1 ble avsluttet innen 1. oktober 2018. På dette tidspunktet var Miljødirektoratet og BMR i dialog om 
revidert avslutningsplan sendt til Miljødirektoratet 28. august 2018, men Miljødirektoratet hadde 
ikke på dette tidspunkt rukket å behandle det vi anså som en søknad om endring av et av vilkårene i 
pålegget fra 2013 om avslutningstiltak på deponiet. Miljødirektoratet anså det slik at hoveddelen av 
pålegget om avslutningstiltak fra 2013 var oppfylt, og vurderte samtidig at søknaden om endrede 
vilkår i revidert avslutningsplan ville bli godkjent ved endelig behandling av denne søknaden. 
Miljødirektoratet ga derfor ingen avvik i tilsynsrapporten. 
 
Miljødirektoratet hadde noen anmerkninger etter tilsynet og ga BMR pålegg om opplysninger med 
frist 22. oktober 2018. Vi mottok disse opplysningene 22. oktober 2018. Opplysningene innebar at 
BMR vil iverksette ytterligere tiltak og at den endelige avslutningen av deponiet som følge av dette 
vil blir noe forsinket.  
 
Den reviderte avslutningsplanen fra 28. august 2018 og opplysninger sendt til Miljødirektoratet i 
perioden mellom tilsynet 25. september 2018 tom. 22. oktober 2018 beskriver tiltakene 
Miljødirektoratet etterspurte i 2015 for å kunne vurdere en endring av vilkår fra 2013. 
 
Revidert avslutningsplan for deponi 1- søknad om endret vilkår for avslutning 
Festing av tettingsmembran mot bergskjæring  
BMR søker om en løsning hvor bentonittmembran festes i en ca. 0,5 m dyp forankringsgrøft i bakre 
del av deponiet. Grøften fylles med pukk og plasseres ca. 1 m fra bakre fjellvegg og vil samle opp 
vann fra fjellveggen og lede det til siden. Mellom grøften og fjellveggen fylles først på en hulkil med 
en blanding av bentonitt og subbus. Bentonittmatten føres delvis over opprinnelig hulkil.  Oppå 
hulkilen legges et pukklag som føres inn på toppen av festegrøften. Dette vil lede vann fra 
fjellveggen ned i grøften. Inn mot fjellveggen etableres 2 lag med fiberduk utenpå hverandre, noe 
som tillater at det kan bli noe setning uten av overgangen brytes opp. 
 
I brev til Miljødirektoratet 5. oktober 2018 skriver BMR at deres beregninger tilsier at åpningene 
som vil være ved gassutslippet (mellom toppdekke og bergvegg) medfører at 0,2 % av nedbøren i 
deponiet kan trenge inn i massene. BMR beskriver i opplysninger av 22. oktober 2018 hvordan 
hulkilen inntil bergveggen skal etableres i henhold til sjekkliste og at det over kilen skal legges ca. 
0,8 m torv som har stor evne til å holde på vann og som dermed vil redusere vanninfiltrasjonen i 
deponiet ned til underliggende kile/membran.  
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Deponiets topptetting og arrondering 
BMR skriver i avslutningsplan 28. august 2018 at overflaten på deponiet avsluttes med 
terrenghelninger varierende mellom 1:20 og 1:2 som sikrer avrenning og gjør det praktisk mulig å 
legge membran. I opplysninger sendt til Miljødirektoratet 22. oktober 2018 skriver BMR at 
innmålinger og kart dokumenterer at det er etablert fall større enn 1:20 i tetningssjiktet 
(bentonittmattene) for hele deponiflaten og at de vesentligste områdene for topplaget også har et 
større fall enn 1:20. Steder som viser seg å ikke ha dette fallet, vil BMR justere tykkelsen på 
topplaget slik at fallet blir større enn 1:20.  
 
BMR beskriver i opplysninger av 22. oktober 2018 at de vil etablere slissede luftrør ned til 
gasskanalene som er avsluttet mot fjell.  
 
BMR sin kommentar til varsel av 18. januar 2019 om endring av vedtak 
BMR skriver i brev til Miljødirektoratet 8. februar 2019 at endringen i vedtaket fra 13.mars 2013 er i 
tråd med deres søknad i revidert avslutningsplan 28.august 2018. BMR ber samtidig om at fristen for 
ferdigstillelse settes til 1.juni fordi de siste avslutningstiltakene, sluttarrondering av 
deponioverflaten og en tilkobling av lufterør til gassrør der disse ender mot fjellvegg, vanskelig lar 
seg gjennomføre før 1.mars på grunn av snø og tele i bakken. BMR skriver at en gjennomføring av de 
siste avslutningstiltakene før 1.mars vil være svært krevende og ikke tilrådelig med tanke på 
kvalitet på sluttresultat og HMS. BMR mener en utsettelse av frist for disse arbeidene, ikke vil 
medføre noen negativ miljøkonsekvens fordi etableringen av ekstra hulkile mot bergvegg og 
bentonittmembranen som ble gjennomført høsten 2018 vil gi vern mot innlekking av vann til de 
underliggende masser.  
 
BMR ber Miljødirektoratet vurdere hensiktsmessigheten av å stille vilkår om tvangsmulkt i dette 
tilfellet og peker på at de over lang tid har demonstrert vilje til å avslutte deponi 1 og evnet å gjøre 
det uten avvik innen fristen som direktoratet satte til 1.oktober 2018 og at et vilkår om tvangsmulkt 
lett kan misforstås av de som ikke ønsker at BMR skal lykkes med å løse forurensningssituasjonen på 
Raudsand.  
 
Miljødirektoratets vurdering av tiltakene beskrevet i revidert avslutningsplan 
Hulkilen og pukklaget inntil bergveggen skal forhindre vann fra bergveggen i å infiltrere deponiet. 
Det vannet som eventuelt skulle sive ned bergveggen vil ledes bort fra deponiet ved hjelp av 
grøften som er etablert ca. 1 m fra fjellveggen. I tillegg vil det drenerende laget mellom 
tettingsmembran og vekstlag lede nedbør som faller på deponioverflaten bort fra deponiet pga. 
deponiets fall. To lag med fiberduk mot bergveggen vil redusere risikoen for at overgangen brytes 
opp ved setning. Miljødirektoratet anser dette som akseptable tiltak for å redusere vanninfiltrasjon 
og for å redusere påvirkningen på deponiet dersom det skulle bli setning.   
 
En av Miljødirektoratets anmerkninger under tilsynet var at det var usikkerhet om 
blandingsforholdet mellom bentonitt og subbus i hulkilen og manglende dokumentasjon på hvordan 
utlegging av massene i kilen ble utført. I opplysningene sendt til Miljødirektoratet 22. oktober 2018 
skriver BMR at tiltaket er dårlig dokumentert og at de for å kompensere for dette skal etablere en 
ny hulkil oppå den etablerte hulkilen, som vil bli gjort i henhold til sjekkliste utarbeidet av Borge 
Miljøservice AS. Denne nye hulkilen vil bestå av subbus (95%) iblandet bentonitt (5%). BMR har 
bekreftet at pukklaget re-etableres over den nye hulkilen. Miljødirektoratet anser dette som en 
akseptabel løsning.  
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Når deponiet avsluttes med bentonittmatter og toppdekke, i tillegg til en hulkile med subbus 
iblandet bentonittpulver inntil bergveggen, vil det ikke være noe utløp for gassdrenering. BMR sin 
løsning beskrevet i opplysninger tilsendt 22. oktober 2018, med å etablere slissede luftrør ned til 
gasskanalene for å etablere utløp for gassen, tas til etterretning.  
Det er benyttet drenerende sandmasser mellom tettingsmembran og vekstlag (toppdekke). 
Dokumentasjonen BMR sendte Miljødirektoratet for helningen på deponiet, viser at det er steder der 
deponiet ikke har tilstrekkelig fall i topplaget. Vi forutsetter at BMR justerer topplaget i områder 
der helningen på deponiet ikke har et fall større enn 1:20, slik at avslutningen blir i tråd med den 
reviderte avslutningsplanen. Miljødirektoratets samlede vurdering er at tiltakene er akseptable for 
en forsvarlig avslutning av deponi 1.  
 
Miljødirektoratet mener arronderingen på deponiet slik den er i dag, vil kunne medføre at vann blir 
liggende på toppen av deponiet, særlig når det er snakk om mye snø som smelter når våren 
kommer. Dette er uheldig, men Miljødirektoratet anser det som viktig at avslutningstiltakene 
gjennomføres på en riktig og sikker måte og aksepterer BMR sin anmodning om utsatt frist for 
avslutning av deponi 1 til 1.juni 2019.  
 
Sluttrapport 
I henhold til pålegg om avslutning av deponi 1 av 19. mars 2013 skal BMR sende sluttrapport med 
beskrivelse av gjennomførte tiltak til Miljødirektoratet etter at avslutningstiltakene er gjennomført.  
 
Vedtak 
I medhold av forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a og forurensningsloven § 7 fjerde ledd, 
gjøres følgende endring i pålegget om avslutningstiltak av 19. mars 2013: 

 
 Deponi 1 skal avsluttes i henhold til vilkårene gitt i pålegget, revidert avslutningsplan og 

tilleggsopplysninger sendt Miljødirektoratet etter pålegg datert 12. oktober 2018.  
 Vilkåret i tredje kulepunkt av 19.mars 2013 skal erstattes med følgende vilkår: Deponiet 

skal bygges opp med tilstrekkelig helning, tilfredsstillende gassdrenering og tilfredsstillende 
tetting mot bergvegg. 
 

 Frist for gjennomføring av avslutningstiltakene for deponiet i henhold til gitte vilkår, 
revidert avslutningsplan og tilleggsopplysninger sendt Miljødirektoratet etter pålegg datert 
12.oktober 2018, settes til 1.juni 2019. 

 Sluttrapport med beskrivelse av gjennomførte avslutningstiltak for deponi 1 i henhold til 
gitte vilkår, revidert avslutningsplan og tilleggsopplysninger sendt Miljødirektoratet etter 
pålegg datert 12. oktober 2018, skal sendes til Miljødirektoratet innen 1. juli 2019. 
Rapporten skal inneholde en logg over massene som er blitt benyttet og forurensningsgraden 
i disse.  

 I henhold til vilkår i pålegget fra Miljødirektoratet 19. mars 2013 skal plan for etterdrift av 
deponiet, inkludert overvåkingsprogram, sendes Miljødirektoratet. Frist for oversendelse 
settes til 1.juli 2019.  

 
Vedrørende vedtak om tvangsmulkt av 21. september 2017 
Da Miljødirektoratet var på tilsyn 25.september 2018 anså vi at hoveddelen av pålegget fra 13. mars 
2013 var oppfylt, samtidig som vi var i dialog med BMR om endring av et av vilkårene i pålegget om 
avslutningstiltak. Vi ga derfor ingen avvik i tilsynsrapporten. På bakgrunn av ovennevnte samt 
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vedtaket i dette brevet om endring av vilkår for avslutningstiltak med ny frist i mars 2019 for 
endelig avslutning av deponi 1, vurderer vi at tvangsmulkten som ble vedtatt 21. september 2017 
ikke påløper.  
 
Varsel om tvangsmulkt  
Varsel om tvangsmulkt fremgikk av ingressen i brev av 18. januar 2019, men begrunnelsen for 
varselet og varselet ble ved en feil ikke tatt med i brevet forøvrig. Samtidig har Miljødirektoratet i 
dette vedtaket satt ny frist for avslutningen av deponiet og innsendelse av sluttrapport. Vi varsler 
derfor tvangsmulkten på ny. 
 
Pålegg om opplysninger etter tilsyn 25.september 2018 med frist 22. oktober 2018, resulterte i 
ytterligere tiltak for avslutningen av deponi 1. Miljødirektoratet har derfor satt ny frist for endelig 
avslutning av deponi 1 til 1.juni 2019. Innen denne fristen skal deponiet være avsluttet i henhold til 
gitte vilkår, revidert avslutningsplan og tiltak etter pålegg om tilleggsopplysninger datert 12.oktober 
2018. Fristen for innsendelse av sluttrapport med beskrivelse av gjennomførte avslutningstiltak er 1. 
juli 2019. 
 
For å sikre endelig avslutning av deponi 1 innen rimelig tid, varsler vi herved at vi vurderer å fatte 
vedtak om tvangsmulkt dersom ikke sluttrapport er sendt til Miljødirektoratet innen 1. juli 2019. 
Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt på kr. 300 000 påløper dersom Miljødirektoratet ikke har 
mottatt sluttrapport innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt er fattet. Sluttrapporten skal 
vise at deponi 1 er avsluttet i tråd med vilkårene gitt i pålegget, revidert avslutningsplan og 
tilleggsopplysninger sendt Miljødirektoratet etter pålegg datert 12. oktober 2018.  
Eventuelle kommentarer til nytt varsel om tvangsmulkt bes oversendt Miljødirektoratet innen 25. 
mars 2019.  

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Kristine Mordal Hessen Maria Hedenstad 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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