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Avgjørelse av klage - tillatelse til Deponi 2 i Raudsand, 
Molde kommune 

 

Organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" har påklaget 
Miljødirektoratets vedtak om tillatelse til Bergmesteren Raudsand AS for 
etablering av nytt deponi for ordinært avfall, Deponi 2. Klima- og 
miljødepartementet opprettholder vedtaket.  

 

Departementet viser til klage fra "Jeg velger meg et Giftfritt Nesset", datert 26. september 

2019, over Miljødirektoratets vedtak 29. august 2019. Miljødirektoratet fant ikke grunnlag for 

å ta klagen til følge, og oversendte klagen til Klima- og miljødepartementet 27. november 

2019.  

 

Sakens bakgrunn 

Bergmesteren Raudsand AS søkte om tillatelse til etablering av deponi for ordinært avfall 

20. januar 2017, Deponi 2. Det ble i samme anledning søkt om unntak fra kravet om dobbel 

bunn- og sidetetting, samt at bunntettingen skal utgjøre topptetting til møllestøvsekkene som 

allerede er deponert på plassen i dag. Miljødirektoratet fattet vedtak om tillatelse til 

deponivirksomheten og tildekking av eksisterende deponi etter forurensningsloven § 11 den 

29. august 2019 på nærmere angitte vilkår.  

 

Miljødirektoratet mottok mer enn 50 høringsuttalelser til søknaden, hvorav hoveddelen av 

disse var negative til etableringen. Anførslene knyttet seg både til etableringen som sådan, 

konsekvensutredningen, samt saksbehandlingen.  
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Side 2 
 

 

Miljødirektoratet fant etter en samlet vurdering av de forurensingsmessige ulempene ved 

tiltaket, sammenholdt med fordeler og ulemper med virksomheten for øvrig, å gi tillatelse til 

deponivirksomheten med hjemmel i forurensningsloven § 11. Miljødirektoratet konkluderte 

med at faren for akutt utslipp fra deponiet er liten, men har likevel stilt vilkår i tillatelsen om 

skadeavdempende beredskap, i tilfelle akutt utslipp skulle forekomme. Miljødirektoratet har 

videre stilt vilkår om at sigevann fra deponiet må renses så godt at det ikke forringer 

vannkvaliteten i deponiets resipient, Tingvollfjorden. Miljødirektoratet finner derfor at 

kontrollert utslipp heller ikke er til hinder for oppnåelsen av vannforskriftens miljømål for 

Tingvollfjorden.  

 

"Jeg velger meg et giftfritt Nesset" påklaget tillatelsen 26. september 2019. Miljødirektoratet 

avviste klagen 22. oktober 2019 på bakgrunn av at klagen ikke tilstrekkelig klart anga hva det 

ble klaget på, eller hva de ønsket endret. "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" påklaget 

avvisningsvedtaket 26. oktober 2019. Miljødirektoratet tok klagen på avvisningsvedtaket til 

følge, men fant ikke grunnlag til å gjøre endringer i tillatelsen og oversende klagen til Klima- 

og miljødepartementet for endelig avgjørelse 27. november 2019.  

 

Klagers anførsler 

Organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" anfører at Miljødirektoratets tillatelse er 

gitt i strid med forvaltningsrettslige prinsipper for offentlige myndigheter, etablerte 

demokratiske prinsipper og legalitetsprinsippet. Bakgrunnen for anførslene er at tillatelsen er 

gitt før reguleringsplanen for området ble endelig avklart. 

 

Departementets vurdering 

Departementet oppfatter i likhet med Miljødirektoratet at klagen knytter seg til 

saksbehandlingen, og at det som ønskes er opphevelse av vedtaket truffet 29. august 2019. 

 

Forurensningslovens hovedregel er at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som medfører 

forurensning eller fare for forurensning, såfremt det ikke er i tråd med forurensningslovens §§ 

8 eller 9, eller vedtak truffet i medhold av forurensningsloven § 11. Miljødirektoratet har truffet 

vedtaket med hjemmel i forurensningsloven § 11 basert på en helhetsvurdering av de 

forurensningsmessige ulempene ved tiltaket, sammenholdt med fordeler og ulemper med 

virksomheten for øvrig.  

 

Miljødirektoratet viser til at det aktuelle området hvor deponiet er planlagt ikke tidligere har 

vært regulert, og legger derfor til grunn at vedtaket ikke er i strid med gjeldende planer etter 

plan- og bygningsloven og følgelig ikke bryter med forurensningsloven § 11 fjerde ledd. 

Departementet er enig i denne vurderingen. En tillatelsen er ikke rettsstridig selv om 

reguleringsplanen for området ikke er endelig avgjort når vedtaket treffes.   

 

Tillatelsen er heller ikke i strid med legalitetsprinsippet, slik klager anfører. Departementet 

har videre vurdert hvorvidt saksbehandlingen utgjør brudd på andre alminnelige 
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forvaltningsrettslige prinsipper. Departementet finner at saksbehandlingen er i tråd med 

forvaltningsrettslige prinsipper.  

 

Reguleringsplanen for området ble forøvrig godkjent med nærmere endringer i 

reguleringsbestemmelsene ved Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak  

6. mars 2020. Miljødepartementets tillatelse til deponi 29. august 2019 er i tråd med denne 

reguleringsplanen.   

 

Departementet opprettholder på denne bakgrunn Miljødirektoratets vedtak.  

 

Konklusjon 

Klagen tas ikke til følge. Miljødirektoratets vedtak datert 29. august 2019 opprettholdes. 

 

Med hilsen 

 

 

Ida Juell (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Hanne Bjørge-Eriksen 

rådgiver 
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