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Interpellasjon fra Bjørn Jacobsen (SV) vedrørende Raudsand 
 

 
Molde kommunestyre har behandlet saken i møte 18.03.2021 sak IN-2/21 
 

Møtebehandling 
Bjørn Jacobsen (SV) hadde rettidig fremsatt slik interpellasjon: 

Kva skjer på Raudsand?  

Molde kommunestyre vedtok 17.september 2020:  

«5. Kommunestyrets flertall er mot et Nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand 
og ber derfor kommunedirektøren – i en god dialog med tiltakshaver – forberede en egen sak 
om reguleringsendring for arealbruk og reguleringsbestemmelser som er knyttet til det 
nasjonale deponiet for uorganisk farlig avfall, jf. også presiseringer i brev av 17.08.2020 fra 
Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF). 

Temaene bærekraft, sirkulær økonomi, gjenvinning og miljø skal vektlegges, i tråd med 
Miljødirektoratets føringer for moderne gjenvinningsindustri.» 

På korsen måte er dette vedtaket fulgt opp?    

Det skjer mykje godt arbeid for å hindre at avfall oppstår. På forbrenningsanlegget i Ålesund 
klarar ein no å lage grus/fyllmasse av bunnaska. På Hjelset i Molde tok ein vekk malinga på det 
gamle sjukehuset før ein reiv det og massen kunne då brukast til fyllmasse og måtte ikkje til 
deponi. 

Har ordføraren på nokka vis fulgt opp kommunestyrets vedtak om at bærekraft, sirkulær 
økonomi, gjenvinning og miljø skal vektleggast?  

Er registrering av mineralforekomstane satt i gang ? Meiner kommunen at 
reguleringsplanarbeidet kan settast i gang før mineralane er registrert i kommunen sin 
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arealplan i kommuneplanen, da arealplan, etter lov om kommuneplan er bestemmande for 
reguleringsplanar?  

Er kommunedirektøren i gang med å førebu ein eigen sak om reguleringsendring?  

Er tiltakshavar gjort klar over at mottak av farleg uorganisk avfall ikkje vil bli godtatt av Molde 
kommune? 

Ordførerens svar 
 

Representanten Jacobsen stiller flere spørsmål under headingen «Kva skjer på Raudsand?». 
Representanten viser til kommunestyret sitt vedtak 17. september 2020 og spør hvordan dette 
er fulgt opp. 
 
Kommunestyrets vedtak innebærer at det skal forberedes en egen sak om reguleringsplan i en 
god dialog med tiltakshaver. Kommunen har i denne forbindelse sendt forespørsel om møte 
med styrelederen i Bergmesteren Raudsand AS. Tiltakshaver opplyser i sitt svar at de ønsker en 
nær og god dialog med administrasjonen og politikere, og at de er generelt positive til et slikt 
møte. Bergmesteren Raudsand vil gjennom våren og til fristen 30. juni 2021 ha fokus på å 
tildekke Møllestøvsekkene. Tiltakshaver ser for seg et møte frem mot juli ev over 
sommerferien. 
 
Kommunestyret vedtak har fokus på temaene bærekraft, sirkulær økonomi, gjenvinning og 
miljø i den nye reguleringsplanen som skal utarbeides. Her vil Miljødirektoratet sitt nye vedlegg 
fra 2019 om farlig avfall som supplerer den nasjonale avfallsplanen 2002-2025 med forventet 
utvikling i mengden farlig avfall, forebygging og materialgjenvinning av farlig avfall og behov for 
ny infrastruktur for farlig avfall, bli sentral i den nye reguleringsplanen. 
 
Representanten stiller også spørsmål om registrering av mineralforekomstene. Kommunen 
utfører i utgangspunktet ikke kartlegging og registrering av mineralressurser på eget initiativ. 
Kommunen vil ved rullering av kommuneplanens arealdel, se på og vurdere kartlagte lokaliteter 
i tilgjengelige register opp mot annen arealbruk. Arealdelen skal ifølge forslaget til kommunens 
planstrategi vedtas i 2023. 
 
Ved rullering av kommuneplanens arealdel, vil Direktoratet for mineralforvaltning være en 
høringsinstans når planen blir lagt ut til offentlig ettersyn. Direktoratet har anledning til å 
komme med innsigelse til både kommuneplan og reguleringsplaner dersom de mener 
planforslagene strider mot hensyn direktoratet skal ivareta. 
 
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand ble det 
registrert magnetiske data målt fra helikopter. Kartlegging av mineralressursene utført av 
Norges Geologiske Undersøkelse i 2019 viser at «Malmkroppen» har begrenset størrelse og 
anses ikke som økonomisk drivverdig. Resultatet av undersøkelsene sammen med annen 
informasjon om saken, ligger på hjemmesiden til Molde kommune.  
 
Norconsult AS har i konsekvensutredningen av Bergmesteren Raudsand utarbeidet en 
temarapport – Hydrologi, geologi og geoteknikk. Denne rapporten finnes også på kommunens 
hjemmeside.  
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Direktoratet for mineralforvaltning som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, uttalte 
under behandlingen av innsigelsessaken til reguleringsplanen blant annet at det var gjort et 
grundig og bredt planarbeid. Departementet skriver videre «Etter det vi kan se er utredninger 
og rapporter som er utarbeidet, relevante for å avgjøre og synliggjøre konsekvensene av tiltaket 
på dette stadiet. Det er videre utarbeidet tilleggsrapporter og vurderinger for å imøtekomme 
høringsuttalelser. Etter vår vurdering synes det ikke å hefte vesentlige mangler ved 
utredningene og vurderingene som er gjort, eller at det er vesentlige forhold som ikke er belyst.» 
 
Representanten stiller videre spørsmål om status for den nye reguleringsplanen. Som opplyst 
tidligere har kommunen kontaktet tiltakshaver og bedt om møte før en starter selve arbeidet.  
Kommunen har en rekke areal- og reguleringsplanoppgaver. Administrasjonen vil i løpet av 
2021 legge fram forslag til prioritering av oppgavene for hovedutvalg teknisk, plan, næring og 
miljø.  
 
Til slutt stiller representanten spørsmål om tiltakshaver er informert om kommunes vedtak om 
motstand mot mottak av farlig uorganisk avfall.  
 
Tiltakshaver er godt informert om kommunens vedtak. Tiltakshaver har også gitt tilbakemelding 
om at planene for Nasjonalt anlegg/deponi for uorganisk avfall er skrinlagt. Bergmesteren 
Raudsand AS orienterer i tillegg om at «Virksomheten på Raudsand vil bli delt i to, hvor 
tiltakshaver vil forestå virksomheten knyttet til ordinært avfall, mens Bergmesteren Recycling 
AS vil forestå virksomheten knyttet til gjenvinning, behandling og sluttdisponering av uorganisk 
farlig avfall. Sett i lys av at «temaene bærekraft, sirkulær økonomi, gjenvinning og miljø, skal 
vektlegges, i tråd med Miljødirektoratets føringer for moderne gjenvinningsindustri», jobber 
Bergmesteren Recycling med andre alternativer for behandling og håndtering av uorganisk 
farlig avfall. 
 
Behandling i Molde kommunestyre  
Det ble ikke fremmet forslag og fattet vedtak i forbindelse med interpellasjonen. 
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