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Oversendelse av klage på avvisning av klage i sak om 
tillatelser til ordinært deponi og til sorteringsanlegg for 
bunnaske på Raudsand i Molde kommune  

Tingvoll kommune klager på Miljødirektoratets avvisning av klage på vedtak om 
tillatelse Bergmesteren Raudsand AS til avfallsdeponi og sorteringsanlegg for 
bunnaske på Raudsand i Nesset kommune. Miljødirektoratet finner ikke grunn 
til å endre vårt vedtak, og oversender klagen til Klima- og miljødepartementet 
for endelig avgjørelse.  

Vi viser til klage 14. november 2019 fra Tingvoll kommune på vårt vedtak 24. oktober 2019 om å 
avvise kommunens klage på våre vedtak 29. august 2019 om tillatelse til avfallsdeponiet Deponi 2 og 
sorteringsanlegg for bunnaske på Raudsand i tidligere Nesset kommune, nå Molde kommune. Vi viser 
også til øvrige dokumenter i saken.  
 
Sakens bakgrunn 
Miljødirektoratet ga den 29. august 2019 tillatelser etter forurensningsloven til Bergmesteren 
Raudsand AS til avfallsdeponiet Deponi 2 samt til sorteringsanlegg for bunnaske. Begge anleggene 
ligger på Raudsand i Nesset kommune. Tillatelsene ble påklaget 27. september 2019 av Tingvoll 
kommune. I vedtak 24. oktober 2019 avviste vi klagene, fordi Tingvoll kommune etter vårt syn 
verken var part i saken eller hadde rettslig klageinteresse. Tingvoll kommune påklaget 
avvisningsvedtaket i brev av 14. november 2019.  
 
Klagers anførsler 
Tingvoll kommune opplyser å ha store interesser i Tingvollfjorden. Kommunen viser til at det 
foregår akvakulturvirksomhet, fritidsfiske, turistfiske og næringsfiske i fjorden. Ifølge kommunen 
kan "all ny avfallsbehandling og deponivirksomhet" på Raudsand få negative konsekvenser for 
næringslivet og befolkningen i Tingvoll. Forurensning kan etter kommunens syn være negativt for 
sjømat og naturen i fjorden. Kommunen mener også at de tillatte tiltakene vil kunne komme i 
konflikt med miljømålene for Tingvollfjorden.  
 
Miljødirektoratets vurdering 
Det følger av forvaltningsloven § 28 første ledd at enkeltvedtak kan påklages av parter i saken eller 
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andre med rettslig klageinteresse i saken. Både private og offentlige rettssubjekter – som for 
eksempel Tingvoll kommune – kan etter omstendighetene ha klagerett etter denne bestemmelsen. 
I denne saken er det klart at Tingvoll kommune ikke er å regne som "part" i saken, jf. partsbegrepet 
slik det fremgår av forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e. Dermed beror en vurdering av 
klagerett på om Tingvoll kommune har "rettslig klageinteresse" i saken.  
 
Offentlige organer kan ha rettslig klageinteresse enten ved at organet selv berøres av den aktuelle 
avgjørelsen det klages på, eller i kraft av å representere innbyggere når det gjelder å ivareta 
allmenne interesser. Etter Miljødirektoratets syn innebærer dette at vedtaket som påklages må ha 
klare faktiske følger for organet selv eller de innbyggerne organet representerer. Det må altså 
kunne kreves en tilknytning til saken som er av en slik art, styrke og/eller nærhet at det fremstår 
som rimelig for organet å få klagebehandlet det aktuelle vedtaket. For at en tilknytning til saken i 
form av interessemotsetninger med den som har fått en tillatelse skal medføre klagerett, må 
interessemotsetningene etter Miljødirektoratets syn være tilstrekkelig nært knyttet til det aktuelle 
tillatte tiltaket, slik at en iverksetting og gjennomføring vil få klare negative virkninger for organet 
selv eller innbyggerne det representerer.  
 
Tillatelsene som Tingvoll kommune klager på, gjelder et ordinært avfallsdeponi og et 
sorteringsanlegg for bunnaske. Begge de aktuelle anleggene ligger på Raudsand i tidligere Nesset 
kommune, nå Molde kommune. Bunnaskeanlegget vil ikke ha utslipp til fjorden. Avfallsdeponiet vil 
ha utslipp av sigevann gjennom ledning. Sigevannet skal renses og det vil, når det foreligger 
nærmere informasjon om sammensetning av sigevannet, settes grenser for utslippet som vil settes 
så lavt at det ikke medfører forringelse av Tingvollfjorden. Forurensningen fra anleggene er dermed 
å anse som beskjeden, og er etter vår vurdering ikke egnet til å føre til negative miljøkonsekvenser 
i Tingvoll kommune. Miljødirektoratet kan dermed ikke se at anleggene får klare faktiske negative 
konsekvenser for Tingvoll kommune eller innbyggerne i Tingvoll kommune. Av den grunn er det vårt 
syn at Tingvoll kommune ikke har rettslig klageinteresse i denne saken.  
 
Konklusjon 
Miljødirektoratet finner ikke grunn til å ta klagen til følge, og oversender klagesaken til Klima- og 
miljødepartementet for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 33. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ragnhild Orvik Ellen Margrethe Svinndal 
seksjonsleder sjefingeniør 
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Kopi til: 
Bergmesteren Raudsand AS c/o Veidekke Entreprenør AS Postboks 506 

Skøyen 
0214 OSLO 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 Tingvoll 
Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde 
 
Vedlegg 
1 Klage på vedtak - tillatelse for Deponi 2 og møllestøvdeponiet - tillatelse til forurensning fra 

mottak, lagring og sortering av bunnaske - Bergmesteren Raudsand AS - førsteinstans 
2 Avvisning av klage på vedtakene om tillatelse for Deponi 2 og sorteringsanlegg for bunnaske på 

Raudsand 
3 Klage på avvisning av klage på vedtakene om tillatelse for Deponi 2 
4 Tillatelse etter forurensningsloven for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet - Bergmesteren Raudsand 

AS 
5 Vilkår for tillatelsen 
6 Vedtak om tillatelse for sorteringsanlegg - Bergmesteren Raudsand AS 
7 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 


