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Hei Lucie Katrine, og Nærings- og Fiskeridepartementet.  
 
Jeg viser til epost under her 
 
Rausand var en aktuell lokasjon for et nasjonalt behandlingsanlegg for farlig uorganisk avfall.  
Dette har vært en omstridt og betent sak her i vår kommune, og vårt distrikt. Nå er den ballen lagt 
død.  
 
Området omfatter et tidligere gruveområde, eid av staten, og egner seg godt til deponering av 
ordninært avfall. Dagens drivere av området,  
Veidekke AS og Bergmesteren Rausand har gjort mye godt arbeid i sikring og avslutning av deponier 
fra tidligere eiere/drivere.  
I tillegg til Bergmesteren Rausand og Veidekke, er det etablert et firma som jobber med å etablere et 
kompetansesenter for sirkulærøkonomi innen avfallshåndtering på området.  
 
Staten ønsker å selge sin del av eiendommen, og Veidekke meldte seg som kjøper – som eneste 
interessent.  
Det har pågått forhandlinger om ansvar og overtakelse av risiko for evt. skjulte miljøforurensninger 
under bakkenivå i tidligere gruveganger som i verste fall kan dukke opp. Undersøkelser viser at 
risikoen for dette er lav, men det er likevel en usikkerhet her.  
Slik jeg har forstått saken så har  Veidekke tatt på seg ansvaret for å rydde opp, og ta ansvar for alt 
over havnivå ved overtakelse av eiendommen, mens advokatfirmaet i utgangspunktet ønsket at 
kjøper også skulle ta alt ansvar og risiko for det under bakke/havnivå.  
Jeg har forstått det slik at det nå foreligger et kompromissforslag der staten har et ansvar i 25 år fra 
salgsdato for evt. skjulte forurensninger fra tidligere eiere/drivere av området, på under kote 0 som 
evt. kan dukke opp.  
 
For oss lokalt er det viktig at det kommes til en enighet, og at Veidekke kan overta eiendommen å 
starte opp både opprydding og avslutning av tidligere deponier, men også for at de skal kunne 
komme i gang med sin egen aktivitet på området. Her handler det også om mange sårt tiltrengte 
arbeidsplasser både innen industri og  entrepenørvirksomhet, i et område med lav 
arbeidsplassdekning.  
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Jeg håper dere kan bidra til at det kommes til enighet mellom Staten (ved advokatene Simonsen Vogt 
og Wiig) og Veidekke vedr. denne overtakelsen av eiendommen.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
MOLDE VENSTRE  
 
Frank Stenløs  
Gruppeleder  
404 74253  
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Hei, Frank! 

Som du sikkert kjenner til, har det over lengre tid pågått en prosess med salg av 

statens eiendom på Raudsand. Salget blir forvaltet av Direktoratet for 

mineralforvaltning som har engasjert en advokat til å forestå prosessen på vegne av 

Staten. Da fristen for å legge inn bud gikk ut, var det bare en tilbyder, Veidekke 

Industri AS. Det er området på totalt 660 mål som er avmerket på bildet nedenfor, 

det dreier seg om. Innenfor dette området ligger Deponi 1 som ligger på 

Bergmesteren Raudsand AS (BMR) sin eiendom og som nå er avsluttet av tilbyder. 

Deponi 2 ligger delvis på Statens grunn og delvis på området tilhørende 

Bergmesteren Raudsand AS. På det sistnevnte området har tilbyder startet arbeidet 

med avslutning av Deponi 2 for at dette skal kunne avsluttes innen Klima- og 

miljødirektoratets frist (30.06.2021). Det er for øvrig et lokalt selskap BHL Entreprenør 

AS, som er engasjert til å gjennomføre dette. 
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Vi er gjort kjent med at forhandlingene mellom Staten og Veidekke Industri AS om 

kjøp av eiendommen pågår og er inne i en avgjørende fase. Det er stor lokal uro 

omkring utfallet av denne prosessen. Dersom Staten skulle stille urimelige krav bl.a. 

knyttet til ansvaret for forurensningen skapt av tidligere gruve- og 

deponivirksomheter, frykter vi at kjøper trekker seg fra forhandlingene. Konsekvensen 

av det vil være  

 

 at vi fortsatt vil ha en uløst forurensningsproblem på statens grunn på 

Raudsand, 

 at det langvarige arbeidet med å skape et industrielt senter for resirkulering, 

gjenvinning og deponering på Raudsand vil avsluttes og 

 at planene for et sirkulært kompetansesenter på Raudsand vil termineres. 

 
 

 

Med vennlig hilsen 

Ulrik Sverdrup Molton 

Sjøgardsbakken 1 

6460 Eidsvåg i Romsdal 

 

Mobil: 957 22818 

E-post: ulrik@molton.no 
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