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Pålegg om avslutningstiltak - Bergmesteren Raudsand AS

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) pålegger Bergmesteren Raudsand AS 
(Bergmesteren) å gjennomføre nødvendige avslutningstiltak på "Deponi 1" innen 1.
desember 2013. Tiltakene skal gjennomføres i tråd med det innsendte forslaget til 
avslutningsplan av 7. november 2012, og etter vilkår beskrevet i dette brevet.

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker etter at dere har 
mottatt dette brevet. Klagen bør begrunnes, og skal sendes til Klif.

Vi viser til forslag til plan for avslutning av deponi 1 av 7. november 2012, varsel om 
pålegg om avslutningstiltak av 30. januar 2012, og deres svar på varselet av 22. februar 
2013. Vi viser også til brev av 1.oktober 2012 og til øvrig korrespondanse i saken. 

Bakgrunn
For en mer detaljert bakgrunn for denne saken, se brev med vedtak om tvangsmulkt av 18.
august 2011.

Bergmesterens deponier på Raudsand i Nesset kommune skal avsluttes. Bergmesteren 
Raudsand med tidligere eiere ble pålagt å utarbeide en avslutningsplan første gang i brev 
av 20. april 2009, med frist for å sende inn planen innen 1. juni 2009. Vi mottok flere 
utkast til avslutningsplaner, men 30. mai 2011 varslet vi at vi vurderte å vedta 
tvangsmulkt dersom vi ikke fikk en avslutningsplan med de opplysninger som vi ba om. I 
det samme brevet påla vi Bergmesteren å ferdigstille avslutningstiltakene innen 11. 
november 2011. 

18. august 2011 vedtok vi tvangsmulkten, og oversendte saken til Statens 
Innkrevingssentral (SI). Saken så ut til å ende med konkurs hos Bergmesteren, men 
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selskapet ble i slutten av 2011 tatt over av nye eiere. I forkant av eierskifte aksepterte Klif 
å frafalle tvangsmulkten dersom de nye eierne tilførte selskapet penger, og ferdigstilte 
avslutningsplanen. 16. desember 2011 sendte vi derfor en melding til SI om å sette 
innkrevingen av tvangsmulkten i bero. 

Etter overtagelsen la dere frem et nytt utkast til avslutningsplan på et møte 16. mars 2012, 
og vi ble enige om en del oppfølgningspunkter for at mottatt avslutningsplan kunne 
aksepteres. Dette var bl.a. nye målinger av bekkene som inkluderte relevante 
overvåkingsparametre nedstrøms deponi 2, bedre beskrivelse av toppdekket, da spesielt 
deponi 1, miljørisikovurdering av utlekking fra deponi 2 og vurdering av geoteknisk 
stabilitet i deponi 1 når nye masser skal legges over eksisterende deponi. 

Vi mottok et nytt utkast til plan for avslutning 13. august 2012, som vi gikk igjennom 
sammen på et møte 16. august. Vi ga vår tilbakemelding på siste utkast i brev av 7. 
september 2012. Planene var fortsatt ikke komplette, og kunne ikke legges til grunn som 
godkjent plan for avslutning av deponiene. I brev av 1.oktober 2012 endret vi fristen for å 
sende inn plan for avslutning og etterdrift av deponi 1 til 1.november 2012, og for deponi 
2 til 15. februar 2013. Vi satte også ny frist for gjennomføring av avslutningstiltak på 
begge deponiene til 1. desember 2013. I det samme brevet varslet at vi ville vurdere å 
vedta tvangsmulkt mot Bergmesteren dersom fristene for innsendelse av plan for 
avslutning av deponi 2, og gjennomføring av tiltakene ikke blir overholdt.

Vi diskuterte et nytt utkast til avslutningsplan på et møte 29. oktober. Vi ble da enige om 
at dere skulle gjøre kost/nyttevurderinger av tre alternativer for toppdekket; permeabelt, 
semipermeabelt eller tett dekke. Dere ville også gjøre en vurdering av muligheten for å 
rense vannet i utslippspunktet. Vi utsatte derfor fristen enda en gang, til 7.november 2012. 
Vi mottok den nye avslutningsplanen 7.november.

Avslutningsplanens innhold for deponi 1
Alle oversendte utkast til avslutningsplan er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra 
Bergmesteren.

Deponi 1, opprinnelig et deponi for farlig avfall, ligger i en sammenrast gruvestoll og 
dekker et areal på ca 10 000 m2. Total mengde avfall som ligger i deponiet er ikke kjent. 
Deponiet ble benyttet i flere år av Aluscan, Alumox og Reox. Avfallet som er lagt på 
deponiet er saltslagg og filterstøv. Avfallet danner ammoniakk-, fosfin- og metangass i 
kontakt med vann, og er klassifisert som farlig avfall. Gassdannelsen er i dag begrenset, 
men vil være merkbar ved graving og lignende.

Utlekkingstester av avfallet viser overskridelser av grenseverdiene for utlekking av krom, 
kobber, nikkel, bly, antimon, sink og fluorid fra lett forurensede masser som kan legges på 
deponier for inert avfall. 

Gruven under deponiet er fylt opp med store mengder morenemasser, som sigevannet fra 
deponiet filtreres gjennom før det renner ut igjennom hovedgruva til sjø. Etter at 
gruvevirksomheten opphørte i 1982 ble det gjort flere tiltak for å stabilisere fyllmassene. 
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På bakgrunn av dette mener Multiconsult at strossa er stabil som den ligger i dag. Videre 
oppgis det at det deponerte avfallet er stabilt, og at det ikke er fare for utglidninger eller 
setninger dersom nye masser legges over de deponerte massene. 

Sigevannsmengden anslås til i underkant av 10 000 m3 per år. Sigevannet vil i hovedsak 
inneholde aluminium, ammonium, fosfat, fluorid og metaller. Ammonium og fosfat vil 
kunne føre til lokal begroing rundt utslippspunktet. Ellers skal det i følge rapporten ikke 
være negative konsekvenser på sjøvannet på grunn av utslipp fra deponiene.

Multiconsult mener at analysene av bekken som renner forbi deponiet viser at bekken ikke 
er påvirket av sigevann fra deponiet, men noe forhøyede nivåer av aluminium kan skyldes 
støvspredning derfra.

Bruk av lett forurensede masser til utfylling
Bergmesteren ønsker å fylle deponiet opp med lett forurensede masser, slik at den 
sammenraste gruven fylles opp til fjellskjæringene rundt som en del av avslutningen av 
deponiet. Mengdene dere ønsker å motta omfatter mellom 50- 70 000 m3, avhengig av 
fasongen på avslutningen. Vi tolker det til at planen slik den foreligger baserer seg på 70 
000 m3 inkludert toppdekket. Beskrivelsen av kotehøyder etter avslutning er fra et notat 
fra Nordplan AS, som ligger som vedlegg 2 til avslutningsplanen.

En beskrivelse av typiske masser dere ønsker å motta er vedlagt i vedlegg 3 i 
avslutningsplanen. Dette er et notat fra Dokken Miljø AS, som driver avfallsdeponiet 
Esval (tillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 3. juli 2009). Det står i 
notatet at massene det er snakk om er byjord som ligger i tilstandsklasse III. 
Gjennomsnittverdien av utlekkingstester (kun ristetest) viser at utlekking fra massene 
ligger under avfallsforskriftens grenseverdier for lett forurensede masser som kan legges 
på deponier for inert avfall.

Ifølge avslutningsplanen skal massene som benyttes klassifiseres som inert avfall. 

Tiltak for å hindre inntrengning av overvann
For å lede vekk tilstrømmende vann legger avslutningsplanen opp til at det anlegges en 
vold oppstrøms deponiet. Beskrivelse av øvrige avskjæringstiltak er ikke nærmere 
beskrevet i planen.

Alternative løsninger for toppdekket
Avslutningsplanen beskriver fire ulike løsninger for toppdekket, med kostnadsestimater 
for hver løsning. Kostnadene ved avslutningen uten et toppdekke med kun gressmatte er 
anslått til 3,9 millioner. 

Multiconsult mener den beste løsningen er å dekke til deponiet med 30 cm jordmasser 
(alternativ 1). 
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Alternativ 2 omfatter tildekning med tett dekke med gassdrenering. Toppdekket blir da 
fiberduk, 0,3 m pukk som drenering, bentonittmembran, og så 0,3 m jordmasser. Dette vil 
i følge deres estimat koste ca 2,4 millioner.

Det tredje alternativet er semipermeabelt dekke. Multiconsult skriver at tilgangen på 
egnede masser er vanskelig, og mener at en slik løsning ikke lar seg kostnadsberegne.
Multiconsult spekulerer videre i at de lett forurensede fyllmassene kanskje er tilstrekkelig. 
Utover dette er det ingen beskrivelse av mektighet og oppbygning, gjennomtrengning 
eller kostnader.

Alternativ nummer 4 er likt som alternativ nummer en, men med rensing av vannet ved 
utslippspunktet til sjø. Her er "spesifikke metoder eller teknologi for rensing ikke 
vurdert"(s26).

Overvåkingsprogram
I avslutningsplanen oppgis det at overvåkingsprogrammet er forutsatt igangsatt etter at 
driften er avsluttet i begge deponiene. Måleprogrammet skal omfatte kontinuerlig måling 
av vannmengde, og halvårlige målinger av pH, konduktivitet, aluminium, ammonium, 
fosfor, fluorid, tungmetaller og oljerelaterte hydrokarboner.

Multiconsult mener at det ikke er behov for å overvåke gassdannelsen. Ellers mener de at 
det skal gjennomføres en årlig inspeksjon av deponiet i etter avslutningstiltakene er 
gjennomført. Kostnadene knyttet til overvåking i 30 år anslås til 1,2 millioner.

Svar på varsel om pålegg om avslutningstiltak
30. januar 2013 varslet vi at vi vurderte å pålegge dere å gjennomføre avslutningstiltak 
ved deponi 1 etter den innsendte planen, men med enkelte tilleggsvilkår. Dere svarte på 
dette 22. februar 2013.  Dere har innvendinger mot tre deler av det varslede pålegget.

Grenseverdier for mottak av lett forurensede masser
I varselet laget vi en tabell med akseptgrenser for totalinnhold av enkelte miljøgifter. 
Akseptgrensene tilsvarte et middel mellom tilstandsklasse 2 og 3 for de fleste av stoffene, 
og tilstandsklasse 2 for enkelte stoffer som kvikksølv og PCB. I tillegg varslet vi at vi 
vurderte å stille krav om at massene måtte tilfredsstille kravene til lett forurensede masser 
som kan legges på deponier for inert avfall.

Dere kommenterer at det vil være vanskelig å skaffe til veie masser som tilfredsstiller
disse kravene, og dere mener at det bør være tilstrekkelig å stille krav om at massene ikke 
kan ligge over øvre grense for tilstandsklasse 3, og samtidig tilfredsstille kravene til lett 
forurensede masser som kan legges på deponier for inert avfall. Dere understreker at dette 
har stor økonomisk betydning.

Begrensning av mengde som legge på deponiet
I varselet er det gitt som tilleggsvilkår at maksimalt innfyllt volum skal være 50 000 m3, 
inkludert toppdekket. Begrunnelsen for dette var at 50 000 m3 i avslutningsplanen er 
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oppgitt som minste "restvolum" i deponiet. Vi presiserte også at det ikke ville bli tillatt 
med en forhøyning på deponiet, slik som skissene for innfylling av 70 000 m3 viste.

Dere mener at volumbegrensninger mangler begrunnelse, og at det kan være i konflikt 
med vilkåret om deponiet skal fylles opp til bergskjæringene rundt. Dere mener også at 
forhøyningen på deponiet kan være nødvendig for å sikre gassdrening dersom vilkåret om 
tett dekke opprettholdes.

Vilkår om tett dekke og gassdrenering
I varselet stilte vi vilkår at tett dekke og gassdrening som toppdekket. Dere mener at dette 
er en dårligere løsning miljømessig enn å dekke deponiet med et tynt jordlag, fordi dere 
mener at det er bedre at gassen filtreres gjennom et jordlag til luft enn å bygge kostbare 
gassdreningssystemer. 

Klifs vurdering

Løsning for topptetting
Avslutningsplanen beskriver tre alternative løsninger for toppdekket. Multiconsult 
anbefaler den billigste løsningen, som er å dekke til massene med 30 cm vekstjord. Dette 
blir gjentatt i kommentaren på varselet, men uten at det det fremkommer noen ny 
informasjon som ikke fremgår av avslutningsplanen.

Vi har varslet pålegg om tett dekke med gassdrenering (alternativ 2), siden vi mener at det 
er den beste løsningen. I følge rapporten vil dette vil koste omtrent to millioner mer enn 
løsningen med kun vekstjord. Alternativet med semipermeabelt dekke er ikke tilstrekkelig 
beskrevet til å kunne vurderes som en alternativ løsning, det er heller ikke løsningen med 
vekstjord pluss vannrensing. 

Klif mener at det er nødvendig å redusere mengden vann som infiltrerer i deponiet så mye 
som mulig, slik at gassdannelse og sigevannsdannelse fra de deponerte massene unngås i 
størst mulig grad. En slik løsning er også gunstig med tanke på løsningen med å benytte 
lett forurensede masser som en del av avslutningen. Mangelen på bunntetting tilsier også 
en slik løsning, selv om sigevannet tilbakeholdes av morenemassene samt blandes med 
annet vann i gruven, og samles opp ved utslippspunktet til sjø. Den totale mengden avfall 
som er deponert i deponiet er heller ikke kjent, og dette tilsier også ekstra fokus på å 
redusere inntrengning av vann i deponiet.

Som en del av avslutningen er det et ønske å ta i bruk lett forurensede masser (se vår 
vurdering under). Dersom det skal være aktuelt er en løsning med tett dekke påkrevd.

Løsninger for topptetting av deponier er beskrevet i TA-1951/2003 "Veileder til 
deponiforskriften". I denne er det anbefalt at gassdreneringslaget er tykkere enn 0,5 m, og 
overdekningen med rene masser minst en meter. Vi mener at den skisserte løsningen for 
toppdekket som er beskrevet som alternativ 2 i avslutningsplanen bør være tilstrekkelig 
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gitt avfallets utekkingsegenskaper og den relativt begrensede potensielle mengden 
sigevann. Vi vil derfor pålegge dere å avslutte deponiet med en slik løsning.

Fasong etter avslutning
Avslutningsplanen beskriver en løsning hvor deponiet har en forhøyning midt på. Klif 
mener at det ikke er aktuelt med en slik løsning her, da det ikke er nødvendig å gjøre dette 
for å oppnå målet om å fjerne den åpne bergskjæringen. Avslutningen bør gjøres slik at 
minst mulig masser benyttes for å oppnå dette. 

Vi er enige i at det er ønskelig å gjenoppbygge terrenget til en viss grad, og vi er enige i at 
deponiet må gis en tilstrekkelig helning for at overflatevann skal renne av deponiet.  Vi 
går ut i fra at det maksimalt vil tilsvare 50 000 m3 som er oppgitt som minste tilgjengelig 
restvolum i avslutningsplanen, selv om dette også er et stort volum. 

Vi stiller som vilkår for avslutningen at terrenget skal gjenopprettes, slik at såret i 
terrenget lukkes. Deponiet kan derfor motta maksimalt 50 000 m3, inkludert toppdekket. 
Dersom denne volumberegningen viser seg å ikke være korrekt, slik kommentaren til 
varselet antyder, kan dere søke om en endring når dere har riktige tall.

Fyllmasser 
Avslutningsplanen legger opp til omfattende oppfylling av masser for å gjenoppbygge 
terrenget. Det er ikke er tillatt å deponere noe mer i deponiene i Bergmesteren, siden 
deponiet ikke tilfredsstiller kravene i avfallsforskriftens kapittel 9 om dobbel bunntetting 
og oppsamling av sigevann. Den opprinnelige tillatelsen omfattet også kun 
avfallsfraksjoner fra sekundær aluminiumsproduksjon, som det nå er forbudt å deponere.
Som beskrevet over er vi imidlertid enige i at det deponiet bør gis tilstrekkelig helning for 
å sikre nedbørsavrenning, og at landskapet i noen grad bør gjenopprettes. 

Det settes som en forutsetning i avslutningsplanen at massene som skal brukes til å bygge 
opp deponiet er inerte. Vi vil påpeke at definisjonen av inert avfall er gitt i 
avfallsforskriftens § 9-3 g), og at masser som lett forurenset byjord ikke er inert avfall. 

Klif er enig i at enkelte lett forurensede masser som kan legges på deponier for inert avfall 
kan være velegnet å bruke som en del av avslutningstiltakene på dette deponiet. Vi mener 
at dere kan benytte denne typen masser på visse vilkår, selv om massene ikke er inert 
avfall.

Vi varslet tidligere at massene skulle tilfredstille et sett med grenseverdier for innhold av 
forskjellige miljøgifter. Løsningen med tett dekke vil effektivt hindre inntrenging av vann, 
og lett forurensede masser skal ikke kunne utgjøre noen vesentlig miljørisiko etter at dette 
dekket er på plass.

Vi kan derfor imøtekomme deres innspill om å tillate noe høyere forurensningsnivå i 
massene. Vi stiller krav om massene skal overholde kriteriene for avfall som kan legges 
på deponier for inert avfall i avfallsforskriftens kap 9, og at innholdet av miljøgifter ikke 
skal overskride tilstandsklasse 3.
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For eventuelle laster med byjord vil det også være nødvending at de som genererer 
avfallet søker Klif om dispensasjon fra forurensningsforskriften § 2-5, som krever at 
forurensede masser leveres til godkjente deponier.

Tiltak for å begrense innsig av overflatevann
I noen mindre områder kan det det være aktuelt med voller for å avskjære overflatevann, 
men dette er ikke nærmere utbrodert i avslutningsplanen. Vi forutsetter at det 
gjennomføres nødvendige tiltak som sørger for at overflatevann eller grunnvann ledes bort 
fra deponiet.

Overvåking
Vi vil påpeke at Bergmesteren plikter å sørge for tilstrekkelig overvåking, og vi forutsetter 
at dette er på plass i dag. Vi forutsetter at overvåkingen dekker alle relevante komponenter 
og at den gjennomføres av en uavhengig kompetent aktør. Vi forutsetter at 
overvåkingsprogrammet justeres for å ta høyde for utekkingsrisikoen fra de massene som 
brukes som en del av avslutningstiltakene. 

Pålegg med vilkår 
Klif pålegger Bergmesteren Raudsand å avslutte deponi 1 i henhold til vilkårene gitt under 
og i henhold til den foreslåtte avslutningsplanen (der denne ikke er i strid med gitte 
tilleggsvilkår under). 

Vilkår:

 Deponiet skal fylles opp med rene masser. Dersom lett forurensede masser skal 
benyttes må dette være masser som tilfredsstiller grensene for kriteriene for lett 
forurensede masser som kan legges på deponier for inert avfall (jf. 
avfallsforskriften kap 9), i tillegg skal innholdet av miljøgifter ikke overskride 
tilstandsklasse 3.

 Bedriften skal utarbeide en tilstrekkelig mottakskontroll som sikrer representativ 
prøvetaking slik at de masser som mottas tilfredstiller vilkårene over

 Deponiet skal bygges opp slik at det får tilstrekkelig helning, og flukter med 
bergskjæringene rundt. 

 Dere skal ta i bruk så lite masser som mulig for å oppnå den ønskede 
landskapseffekten, og maksimalt 50 000 m3, inkludert toppdekket. Forhøyninger 
på deponiet tillates ikke.

 Toppdekket skal bygges opp med tett dekke med gassdrenering, beskrevet som 
alternativ 2 i avslutningsplanen.

 Det skal sendes en sluttrapport med beskrivelse av gjennomførte tiltak til Klif etter 
at avslutningstiltakene er gjennomført. Rapporten skal inneholde en logg over 
massene som har blitt benyttet og forurensningsgraden i disse.

 Overvåkingen skal dekke alle relevante komponenter og den gjennomføres av en 
uavhengig kompetent aktør. Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere 
sigevannsmålinger fra foregående år via www.altinn.no. Rapportering skal skje i 
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henhold til Klifs veileder til bedriftenes egenrapportering. Overvåkingen skal 
dekke avslutningsfasen i tillegg til etterdrift.

 Deponiets tilstand skal inspiseres årlig.

Avslutningstiltakene skal være gjennomført innen 1. desember 2013. Dette vil bli 
kontrollert ved tilsyn.

Pålegget er gitt med hjemmel i forurensingslovens § 7 fjerde ledd. Tillatelse til bruk av 
lett forurensede masser er gitt med hjemmel i forurensningslovens § 11 jf § 32.

Klagefrist
Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker etter at dere har mottatt 
dette brevet. Klagen bør begrunnes, og skal sendes til Klif.

Med hilsen

Ingvild Marthinsen Henrik Gade
  seksjonssjef overingeniør

Kopi til: 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Nesset kommune
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune


