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Oppheving av pålegg av 20. juni 2019 samt retting av mindre 
feil i tillatelse 

Miljødirektoratet opphever pålegg av 20. juni 2019 med tilhørende vilkår av 24. 
september 2019 for avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet. Videre 
oppfølging av deponiet skjer gjennom tillatelse 2019.0763.T for Deponi 2 og 
Møllestøvdeponiet.  
 
Miljødirektoratet gjør en mindre endring i tillatelse for Deponi 2 og 
Møllestøvdeponiet for å rette opp en feil ved fastsettelse av dato for tildekking 
av Møllestøvdeponiet. Riktig dato for tildekking er 31. oktober 2020. 

 
Vi viser til søknad fra Bergmesteren Raudsand AS, datert 2. april 2020, om å oppheve vedtak om 
tildekking av Møllestøvdeponiet i Raudsand. Årsaken er at reguleringsplanen for Deponi 2 nå er 
endelig vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det innebærer at tillatelse til 
Deponi 2 av 29. august 2019 kan tas i bruk. Denne tillatelsen inneholder også krav om tildekking av 
Møllestøvdeponiet. Bergmesteren Raudsand ber også om at feil i tillatelsens punkt 1 rettes. Her er 
det satt inn en frist i annet avsnitt som bes rettet fra 30. juni 2020 til riktig frist som er 31. oktober 
jf. punkt 9.1.3. i tillatelsen. 
 
Bakgrunn for saken 
Miljødirektoratet ga i vedtak av 29. august 2019 vedtak om tillatelse for Deponi 2. En del av 
vedtaket omfattet tildekking av møllestøvsekkene som ligger i området. Frist for tildekking og 
forsvarlig avslutning av disse ble satt til 31. oktober 2020. Det var en forutsetning for vedtaket at 
tillatelsen ikke kunne tas i bruk før det forelå en godkjent reguleringsplan for området. Fordi 
reguleringsplanen var påklaget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet var det usikker når 
og om reguleringsplanen ville tre i kraft. For å sikre at møllestøvsekkene ble tildekket og deponiet 
forsvarlig avsluttet også i en situasjon der reguleringsplanen ikke skulle bli vedtatt, ga derfor 
Miljødirektoratet et eget pålegg den 20. juni 2019 med tilhørende vilkår om å avslutte 
Møllestøvdeponiet. I vilkårene som ble vedtatt 24. september 2019 ble det gitt bestemmelser som i 
stor grad sammenfaller med vilkårene i tillatelsen for Deponi 2, herunder frister for tildekking. 
 

Bergmesteren Raudsand v/Veidekke Entreprenør AS 
 
  

 
 
Oslo, 27.04.2020 

 

Deres ref.: 
T. Frogner 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2019/802 

Saksbehandler: 
Ellen Margrethe Svinndal 
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Nå som reguleringsplanen for området er vedtatt, kan tillatelsen for Deponi 2 med krav for 
Møllestøvdeponiet tas i bruk. Vilkårene i tillatelsen vil fullt ut ivareta en forsvarlig avslutning og 
etterdrift av Møllestøvdeponiet og Miljødirektoratet ser ikke lenger hensikten med å opprettholde 
pålegg av 20. juni 2019 og opphever dette. For avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet skal 
Bergmesteren Raudsand heretter kun forholde seg tillatelsen for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet av 
29. august 2018 (2019.0763.T). Vedtaket innebærer ingen endringer av miljømessig betydning og 
det sendes derfor ikke på høring. Det sendes til Molde kommune til orientering. 
 
Vedtak om oppheving av pålegg 
Miljødirektoratet opphever herved pålegg av 20. juni 2019 med tilhørende vilkår av 24. september 
2019 for avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet.  
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a. 
 
Vedtak om mindre endring av tillatelse for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet 
I tillatelse etter forurensningsloven for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet, datert 29. august 2019, er 
det gitt krav i punkt 9.1.3 om å avslutte Møllestøvdeponiet innen 31. oktober 2020. Siste frist for å 
etablere topptetting er også definert i rammen for tillatelsen i punkt 1, avsnitt 2. Ved en feil står 
det her at topptettingen senest skal være etablert innen 30. juni 2020. Dette korresponderer ikke 
med frist i punkt 9.1.3 og er en skrivefeil fra Miljødirektoratets side.  
 
Miljødirektoratet endrer derfor fristen i tillatelse etter forurensningsloven av 29. august 2019 punkt 
1, til 31. oktober 2020 slik at punktet er sammenfallende med punkt 9.3.1. Ny setning lyder da: 
Topptettingen skal senest være etablert 31.oktober 2020. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd nr. 6. 
 
Vilkår med oppdatert tekst følger vedlagt.  
 
Klagerett 
Bergmesteren Raudsand AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på de to vedtakene. En 
eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre 
opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram. 
  
Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til 
Miljødirektoratet. 
 
Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
Ragnhild Orvik Ellen Margrethe Svinndal 
seksjonsleder sjefingeniør 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   

http://www.norge.no/
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Kopi til: 
Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde 
 
Vedlegg 
1 Vilkår - tillatelse for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet 


