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Svikt i tilsynsapparatet i henhold til miljøretta helsevern?  

 

Norges Miljøvernforbund (NMF) har i en årrekke fulgt med på og jobbet for å begrense de 

mange negative miljøbelastningene området Raudsand og Tingvollfjorden utsettes for fra 

flere hold. Aluscan og Real Alloy kan nevnes som eldre og pågående eksempler mens planene 

for nytt nasjonalt mottak for farlig avfall er et omstridt tema i et allerede tungt belastet 

område, med allerede høye nivåer av en rekke uheldige miljøgifter. I forbindelse med vårt 

mangeårige arbeid i området reises det noen grunnleggende spørsmål og bekymringer som 

gjør at vi nå ønsker å melde både spørsmål og bekymringsmelding rundt flere av forholdene 

som berører området. 

 

Hvilken rolle har Molde kommune/kommunestyre for å ivareta folkehelseperspektivet 

i Raudsand-saken, med tanke på det store uoversiktlige forurensningsbildet av farlig 

ukjent avfall med avrenning til fjorden, og nå tilrettelegging for ny deponering av farlig, 

ukjent avfall?  

  

Bekymringmelding 

 

Den 5. april 2016 var det folkemøte på Raudsand om planer for mottak og deponi av farlig, 

uorganisk avfall. Deponiet skulle plasseres på Raudsand i gamle Nesset kommune.  

Nesset kommune ble til nye Molde kommune i 2020. Dermed havnet Raudsandsaken i 

nykommunen og ble etter hvert kommunisert som en «politisk verkebyll».   

 

Den 17. september 2020 vedtok Molde kommunestyre å gå imot Nasjonalt deponi for farlig 

uorganisk avfall, men åpner for videre aktivitet på Raudsand. Hva det måtte innebære er 

ukjent for «folk flest». Nå skriver vi mai 2021, folk er frustrerte og oppgitte, vingeklipt og 

uten medvirkning i saken.  

 

Bekymringene er mange, og engstelsen er stor over mange år. Det i seg selv skaper et 

folkehelseproblem. Bekymringene dreier seg om det store volumet med forurensede 

masser som fortsatt ligger på Raudsand etter Aluscan-skandalen  2002, med fortsatt avrenning 
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til Tingvollfjorden. I tillegg føler vi ny usikkerhet om det skal tilføres nye forsyninger av 

ukjent farlig avfall til området.  

 I 2018 ble det sendt åpent brev til tidligere Nesset kommunestyre med overskriften:  

«Nasjonalt og noverande deponi for farleg avfall på Raudsand – ein trugsel for folkehelsa?».  

Det var viktig å komme på banen med bekymring for folkehelseperspektivet, da man så at 

temaet var underkommunisert, et såkalt «ikke-tema», og for å forsikre seg om at det ikke ble 

oversett. På respektløst vis ble brevet aldri besvart. Det svekket sterkt tilliten til de 

folkevalgte og må betraktes som et brudd på Forvaltningsloven. Vi er opptatt av ryddige 

prosesser.  

   

 

Folkehelseperspektivet 

  

Kommunestyret i nye Molde legger til rette for videre aktivitet på Raudsand - tilførsel og 

deponering av mer farlig, ukjent avfall. Dette innebærer at kommunen er tilsynsmyndighet.  

Da har kommunen rett og plikt til å føre tilsyn med miljørettet helsevern som et ledd i 

systematisk folkehelsearbeid jmf. Folkehelseloven §4, §9. 

  

«Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet, både positive og negative, som til enhver 

tid direkte eller indirekte kan ha virkning på helsen. Disse omfatter biologiske, kjemiske, 

fysiske, og sosiale miljøfaktorer» (Folkehelseloven §8). 

 

Tilsyn er et virkemiddel for å følge opp intensjonene med lovverket. Hovedformålet er å påse 

at lovbestemte krav systematisk overholdes og at innbyggernes rettsikkerhet (interesser) blir 

ivaretatt. Derfor er det avgjørende at hele tilsynsapparatet fungerer.  Folkehelseloven med 

forskrifter setter rammer for hva slags eiendommer og virksomheter det kan føres tilsyn 

med. Lovens kap. 3 om miljørettet helsevern gjelder for «privat og offentlig virksomhet og 

eiendom når forhold ved disse direkte eller indirekte kan ha innvirkning på 

helsen». Tilsynsmyndigheten skal kontrollere om lovkrav er oppfylt, og ikke hvordan 

virksomheten velger å oppfylle lovkrav, kan vi lese fra «Veilederen for kommunens tilsyn 

med miljørettet helsevern» (Helsedirektoratet 05 / 2016).  

 

Vi krever svar på følgende: 

 

1. Hvor mange tilsyn er utført på Raudsand etter Aluscan-skandalen, og hva viser 

tilsynsrapportene?  

2. Hvem i kommunen har ansvar for å ta vare på folkehelsen i denne saken, og hva 

legger man i begrepet helsevern?  

3. Er det tatt prøver fra forurensningsområdene inklusive fjellvatn, bekker, elver, 

jordsmonn, bær, trær, sopp og dyr?  

4. Er det tatt prøver av fisk, reke, krabbe og bunnfisk i fjorden over tid?  

5. Er det tatt prøver av gass-utslipp - hvilke gasser slippes ut og hva viser verdiene?  

6. Er det utført tidligere og nylige grunnvannsundersøkelser av området?  

7. Er det lagret radioaktivt materiale i området?  

 

Vi har etterlyst en helsekonsekvensutredning, medisinsk faglig uttalelse og veiledning / 

rådgiving. Det er også spurt hvor vi kan finne en kommunal ROS-analyse. Vi stiller oss 

undrede til en forvalting som tillater at disse manglene er blitt oversett / utelatt og vi er 

forvirret og engstelig for at prosjektet på Raudsand kan få tillatelse til å starte opp,  

uten at disse viktige områdene er tilstrekkelig belyst.   
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Landets statsminister har forklart at hun setter helse først i pandemisaken. Men helse 

burde også hatt førsteprioritet i forberedelsesfasen til Raudsand-prosjektet. Er det slik at 

de ansvarlige for miljørettet helsevern i Molde kommune er «tatt av saken» eller har fått 

munnkurv? I fortvilelse har vi prøvd å få ombudsmenn/aktører i forvaltningsapparatet i tale, 

men de svarer ikke på skriftlige henvendelser, og når man en sjelden gang kommer gjennom 

på telefon, møtes man ofte med avvisning. Vi forventer å få svar på våre spørsmål.  

 

Hvem i forvaltningsapparatet skal se til at folkehelsen blir ivaretatt, og sørge for nødvendig 

helsevern med tanke på mulig helsefare fra store forurensningsområder / 

landbaserte forurensende deponier som har ligget åpne for vær og vind i mange år, med det 

potensiale for spredning det måtte innebære? Hva vil konsekvensene for folkehelsen være 

dersom man tilfører enda mer ukjent, farlig avfall? Vi har allerede en forurenset fjord 

– Tingvollfjorden - som også er vårt matfat.  Hvorfor er ikke Tingvollfjorden friskmeldt 

etter utallige år?  

 

Vi er på overtid med bekymring for livsgrunnlag og mulig negativ påvirkning på helsa 

vår over mange år og videre framover. Retten til å bli ivaretatt, retten til miljøinformasjon, 

rådgivning/veiledning, og å bli opplyst i saken er til dags dato ikke hensyntatt. Vi har rett til å 

spørre og de ansvarlige myndigheter har plikt til å svare. Ved den minste tvil skal «føre-

var»-prinsippet gjelde. 

 

Raudsand - saken berører flere enn politikere, byråkrater, statsapparat og utbyggere. Det 

berører et helt folk og generasjoner i all fremtid. Styresmaktene er satt til å styre etter lover og 

regler. I en rettsstat som Norge gjelder loven for alle. Vi ønsker derfor å minne om 

Miljøinformasjonsloven, Folkehelseloven, Plan- og bygningsloven, Grunnlovens 

miljøparagraf 112, samt Naturmangfoldloven - for å nevne noen.  

 

Denne gangen ønsker vi svar på våre spørsmål – innen fristen.  

 

 

Med vennlig hilsen: 

 

 

                             

Ruben M Oddekalv          

Leder 

Norges Miljøvernforbund 

 

 

Perly Grande Eikås 

Leder 

Norges Miljøernforbund, avd. Nordmøre  


