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    Vedr Raudsandvatnet

Hei 

Dammen ble i sin tid etablert for å sikre vannforsyningen til industrianlegg på Raudsand. 
Aktuell dam  eies for tiden av Molde kommune, som fikk dammen overført i forbindelse med en 
salgsprosess av tidligere dameier Nesset Kraft 31.12.2019.  

Etter det vi har skjønt var Nesset kraft sin opprinnelige plan når de overtok dammen at de skulle bruke 
anlegget til strømproduksjon. Denne planen slo de fra seg for en del år siden. 

Siden vi overtok damanlegget har det vært en stor utfordring at vi har manglet underliggende 
dokumentasjon for damanlegget. 
Det er et en rekke avtaler vedrørende ansvar/forpliktelser knyttet til damanlegget som vi, etter at vi fikk 
avtalene, har prøvd å få oversikt over. 
Vi har også jobbet med å få oversikt og strukturere øvrig dokumentasjonen til dammen. 

VTA har i sommer vært på tilsyn ved dammen for å skaffe seg oversikt over tilstand.  

Molde kommune har ikke behov for dammen i sin aktivitet. 
Real Alloy AS er den eneste virksomheten på Raudsand som nå bruker vannet fra dammen. De regulerer 
uttaket i forhold til sine vannbehov.  
Det foreligger rapporter som viser mangler ved damanlegget. Det er gjennomført kostnadsberegninger 
for å utbedre damanlegget som viser et betydelig investeringsbehov. 

Molde kommune har i sommer innledet dialog med Real Alloy i forhold til damanlegget. 
Slik situasjonen er nå så ser vi for oss nå så jobbes det med en løsning der Real Alloy overtar ansvaret og 
forpliktelser rundt damanlegget. Det har til nå vært to møter, og det er planlagt et nytt møte om 1 mnd. 
Vi vil nok bruke året på dialog/forhandlinger vedrørende en evt overføring av damanlegget. 
Om denne løsningen lykkes så er administrasjonens innstilling til politisk nivå at vi starte en 
konsesjonsprosess med sikte på sanering/tilbakeføring av damanlegget til naturtilstand.    

Med vennlig hilsen 

-------
daglig leder 
mobil: --------

molde.kommune.no 

https://www.molde.kommune.no/

