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Anmodning om uttalelse til søknad om utsatt frist for 
tildekking av Møllestøvsekker 

Bergmesteren Raudsand har bedt om utsatt frist for å dekke til 
møllestøvsekkene i Raudsand. Miljødirektoratet ber om kommunens uttalelse til 
saken innen 14 dager. 

Miljødirektoratet har i tillatelse etter forurensningsloven for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet i 
Raudsand gitt Bergmesteren Raudsand frist til 31. oktober 2020 for å dekke til møllestøvsekkene i 
møllestøvdeponiet. I brev av 26. august 2020 har Bergmesteren Raudsand søkt om utsatt frist i 6 
måneder for å dekke til sekkene. Årsaken er at de ikke kan gå videre med arbeidene i deponiet på 
grunn av manglende byggetillatelse og dispensasjon fra Molde kommune.  
 
Som Miljødirektoratet har påpekt i brev av 20. juni 2019, har Møllestøvdeponiet ligget utildekket i 
en årrekke og er svært skjemmende. Vi ser det som viktig at det gjennomføres tiltak for å redusere 
forurensningsrisikoen som er der når avfallet ligger utsatt for vær og vind. Som miljømyndighet i 
saken har vi gjort en grundig vurdering av søknaden da Bergmesteren Raudsand foreslo tildekking av 
sekkene. Vår vurdering var og er at det er en bedre løsning å dekke til sekkene enn å fjerne dem. 
Ved en riktig utført tildekking vil man hindre vann i å renne gjennom deponiet og dermed hindre 
utvasking av forurensende stoffer i avfallet. Tillatelsen som er gitt skal sikre en slik tildekking. 
Dette vurderer vi som en miljømessig bedre løsning enn å fjerne dem da sekkene er i dårlig 
forfatning og det er stor sannsynlighet for at de vil revne dersom man forsøker å løfte dem ut av 
området. Man vil da risikere at større mengder møllestøv blir liggende igjen i terrenget.  
 
Miljødirektoratet ser alvorlig på at det nå ser ut til å bli ytterligere forsinkelser i arbeidet med å 
dekke til møllestøvsekkene. Samtidig ser vi at det er vanskelig for Bergmesteren Raudsand å 
gjennomføre tiltaket når de ikke har nødvendige tillatelser fra kommunen. Vi ber derfor om 
kommunens kommentar til saken samt anbefaling til Miljødirektoratet om videre håndtering av 
søknaden om forlenget frist.   
 
Vi ber om kommunens uttalelse innen 14 dager.  

Molde kommune 
Rådhusplassen 1 
6413 Molde 

 
 
Oslo, 08.09.2020 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

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

Saksbehandler: 
Ellen Margrethe Svinndal 
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ragnhild Orvik Ellen Margrethe Svinndal 
seksjonsleder sjefingeniør 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi til: 
Bergmesteren Raudsand AS c/o Veidekke Entreprenør AS Postboks 506 Skøyen 0214 OSLO 
 

http://www.norge.no/

