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Møtereferat  
 

Deltakere: BMR: John Strand, Lars Merakerås og Fredrik Styrvold 
Molde kommune: Roar Moen og Hogne Frydenlund 

Forfall: Anni Kari Pedersen 

Referent: Hogne Frydenlund Samfunn og plan 

Gjelder: Møte 14.09.2021 - Bergmesteren Raudsand AS 

Møtedato: 14.09.2021  Møtetid: 15:30 – 
17:00 

Møtested: Kommunehuset, Eidsvåg 

 
 

Vår ref. Dato 
20/09555-5 02.12.2021 
 
 

1. Innledning  
Bakgrunnen for møtet er vedtak i k-sak 090/2020  
 
Molde kommune orienterte om bakgrunnen for møte. Vedtak i k-sak 90/20:  
«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.»   
 

2. Orientering  
Bergmesteren Raudsand AS (BMR) orienterte om status.  

- Rammesøknad om kulvert er sendt til Molde kommune.  
- Det er søkt dispensasjon for å endre litt på veitraseen mellom  kaianlegget og kulverten under 

Fv 666.  
- Bergmesteren Recycling AS ( hvor BMR/Veidekke ikke har eierinteresser) har rettigheter i 

området knyttet til mottak og behandling av uorganisk avfall (FA) i henhold til reguleringsplan 
stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6. mars 2020.   

- Kjøp av Statens grunn er ikke avklart. BMR har avsluttet overdekking av møllestøvsekkene på 
egen eiendom. Miljødirektoratet kommer på sluttbefaring 15.09.2021.  
 

3. Status reguleringsplanen / Eventuelle endringer 
Gjeldene reguleringsplan er dekkende for Bergmesteren Raudsand AS sin virksomhet i dag.  BMR 
trenger industriareal ved sjøen, kaianlegg og areal for bl.a bunnaskesorteringsanlegg  og lossing/ 
mellomlagring av masser.  
 
Ut fra dagens planer om virksomhet på Raudsand er det behov for et noe mindre areal ved sjøen enn 
det som er regulert inn i dagens plan. 
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• Bergmesteren AS ønsker å beholde muligheten til å ta imot uorganisk farlig avfall og bygging av 
fjellhaller. Fra et forretningsmessig synspunkt vil det være en styrke å kunne ta imot alle typer 
avfall på ett sted. Tillatelsen til å etablere bunnaskesorteringsanlegg nødvendiggjør også 
mulighet for mottak av slikt avfall. 

 

• Det er behov for å mellomlagre pukk/knuste masser i området  Bergmesteren.  Massene   

nyttes nå til overdekking i møllestøvdeponiet og senere (neste fase) ved drift av deponi 2.  

 
• I driftsfasen vil det også være behov for en brakkerigg/bygning i området. Dette bør tas inn i 

planendringen. Endringen må også fange opp endringene i veitrasé mellom kai og kulvert, samt 
veisystem internt i planområdet. 

 
Oppsummering: 
Molde kommune vil gjerne ha eget  møte med Bergmesteren Recycling AS før det avtales nytt 
arbeidsmøte med Bergmesteren Raudsand AS  
 
 
 
 

  

  

 


