Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96
Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no

Informasjon om virksomheten
Virksomhetens navn: Bergmesteren Raudsand AS industrideponi
Postadresse: C/o Advokatfirma Standal & Co v/Øyvind H.
Meisingset, Julsundvegen 4, 6412 MOLDE
Besøksadresse: Raudsand, Elnesvåg
Kommune: Nesset
Telefon: 71 26 85 00
Bransjenr. (NACE-kode): 64.304
Virksomheten er:
importør forhandler produsent bruker
annet: Mottaker av avfall.

Rapportnummer: 2009.044.I.SFT
Dato for kontrollen: 15.05.2009
Organisasjonsnr: 988409006
SFTs saksnr: 2007/850
Tillatelse datert: 30.08.2007
ISO-14001-sertifisert
EMAS-registrert

Informasjon om kontrollen
Kontaktperson fra virksomheten ved kontrollen:
Jamie Thompson (eier)
Øyvind H. Meisingset (advokat)

Fra Statens forurensningstilsyn (SFT):
Per Antonsen
Arnstein Flatlandsmo

Tilstede var også:
Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Vegard Øverås Lied (HMS-ansvarlig Alumox og Reox)
Reidun Sem Kallestad
Arne Fagerhaug (Multiconsult)
Følgende hovedtema ble kontrollert:
internkontroll
støy
risikovurdering
forbudte og strengt regulerte stoffer
utslipp luft og/eller vann
substitusjon
farlig avfall
klassifisering, merking og emballering
storulykke
deklarering til Produktregisteret
egenrapportering
sikkerhetsdatablader
tillatelse
tankanlegg
vedlikehold
annet: Deklarasjonsskjema

Resultater fra kontrollen
Det ble avdekket 5 avvik og 1 anmerkninger under kontrollen. Avvik og anmerkninger er
nærmere beskrevet fra side 3 i denne rapporten.

dato

inspektør
Arnstein Flatlandsmo

Statens forurensningstilsyn

seksjonssjef
Bjørn Bjørnstad
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Virksomhetens navn: Bergmesteren Raudsand AS - Dato for kontroll: 15.05.2009

Definisjoner
Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel
overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav
og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og
sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en
skriftlig bekreftelse innen 01.09.2009 på at avvik er rettet. Dersom virksomheten mener at det
ikke lar seg gjøre å rette opp disse avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for
årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.
Varsel om tvangsmulkt
SFT varsler herved at dersom vi ikke har mottatt en tilbakemelding innen 01.09.2009 med en
bekreftelse på at avvik 1, 2 og 3 er rettet, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf.
forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil tre i kraft etter en fastsatt frist og være
i størrelsesorden kr 100 000,-. Kommentarer til varslet kan sendes til SFT innen to uker etter
at denne rapporten er mottatt.
Gebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten er plassert i risikoklasse 3, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for
kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11.100 i
gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.
Offentlighet i forvaltningen
Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.sft.no. jf. offentlighetsloven. (Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Møre og Romsdal
og til Nesset kommune.)
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Virksomhetens navn: Bergmesteren Raudsand AS - Dato for kontroll: 15.05.2009

Avvik
Avvik 1
Området er ikke tilstrekkelig sikret.
Avvik fra:
Pkt. 1.5 i krav i tillatelse datert 30.08.2007.
Kommentar:
Vei til anlegget er sperret med kjetting og to hengelåser. Bedriftene Reox og Alumox som
leverer avfall til deponiet, har begge nøkler til porten.
I tillegg har Kolo Veidekke nøkkel til porten ettersom veien gjennom Bergmesteren Raudsand
sitt område/deponi er den eneste veien som også fører til et fjellområde Kolo Veidekke
disponerer. Det er i området tydelige spor av at det tidligere har blitt deponert masser fra
asfaltvirksomhet i tillegg til annet blandet avfall. Slik deponering ser ikke ut til å ha
forekommet de siste årene.
Ifølge informasjon fra Reox har det forekommet at porten ikke har blitt låst etter at avfall fra
bedriften har blitt deponert.
Området er sannsynligvis inngjerdet iht. til krav fra Bergvesenet. Men i dette gjerdet ble det
funnet en port som stod åpen nær deponi 1. Ved avkjøring fra riksvei 666 er det ikke satt opp
gjerde langs veien. Området skal sikres slik at uønsket atkomst ikke tillates verken til fots
eller ved hjelp av kjøretøy.
Avvik 2
Oppsamling og rensing av sigevann ikke gjennomført.
Avvik fra:
Pkt. 2.2 i krav i tillatelse datert 30.08.2007
Kommentar:
I tillatelsen er det stilt krav om at overflatevann skal ledes utenom deponiene. For deponi 1 vil
deler av overflatevannet føres ut av deponiet og ikke inn i gruvesystemet som forutsatt i
tillatelsen.
For deponi 2 (bigbag deponiet) er det ikke satt i gang tiltak for oppsamling av sigevann. I
følge deponieier har dette blitt utsatt i påvente av beslutninger rundt deponiets fremtid. Dette
er ikke akseptabelt da man for tiden ikke har kontroll på verken mengder eller kvalitet av
sigevann fra deponi 2.
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Virksomhetens navn: Bergmesteren Raudsand AS - Dato for kontroll: 15.05.2009
Avvik 3
Tiltak for å sikre mottakskontroll er ikke gjennomført.
Avvik fra:
Pkt. 1.5 i krav i tillatelse datert 30.08.2007.
Kommentar:
Bergmesteren Raudsand AS har ikke ført logg eller på annet vis hatt kontroll med mengder
eller typer avfall som har blitt levert deponiet.
Bergmesteren Raudsand AS har overlatt ansvaret for loggføring til Alumox og Reox som
deponieier har tillatelse til å motta avfall fra. Dette betyr at eier ikke har kontroll over hva
som har blitt levert og deponert. SFT kan ikke akseptere at leverandører av farlig avfall selv
får føre mottakskontroll på eksternt deponi.
Avvik 4
Deklarasjonsskjema for farlig avfall ikke videresendt til SFT.
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av farlig avfall (avfallsforskriften), kapittel 11, § 1113.
Kommentar:
Den som først mottar deklareringspliktig farlig avfall, skal senest innen den 15. i etterfølgende
måned oversende gjenpart av utfylt deklarasjonsskjema til Statens forurensningstilsyn eller
den som Statens forurensningstilsyn utpeker.
Bergmesteren Raudsand mottar deklarasjonspliktig avfall fra bedriftene Reox og Alumox.
Med leveranser av slikt avfall skal det følge deklarasjonsskjema som gir tilstrekkelige
opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper. Gjenpart av slike skjema skal
sendes SFT.
SFT kan ikke se å ha mottatt slike deklarasjonsskjema fra Bergmesteren Raudsand.

Avvik 5
Manglende egenrapport for 2007.
Avvik fra:
Krav i tillatelse datert 30.08.2007
Kommentar:
Bedriften skal hvert år levere en egenrapport til SFT innen 1. mars. Rapporten skal gjelde det
foregående år, og blant annet inneholde en oversikt over type og mengde deponert avfall i
tillegg til relevante overvåkningsdata.
Bergmesteren Raudsand AS, eiet av BT Holding AS, tok over deponiet Bergmesteren
Raudsand 30.08.2007, og skulle ha sendt inn egenrapport for siste del av 2007. SFT kan ikke
se å ha mottatt slik egenrapport for 2007.
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Virksomhetens navn: Bergmesteren Raudsand AS - Dato for kontroll: 15.05.2009

Anmerkninger
Anmerkning 1:
Det er ikke overensstemmelse mellom egenrapportene fra Reox/Alumox og
Bergmesteren Raudsand AS for 2008.
Kommentarer:
Bergmesteren Raudsand AS oppgir i sin egenrapport for 2008 at deponiet Bergmesteren
Raudsand har mottatt følgende avfall (type og mengde):
Mengde (tonn)

EAL-kode

175,9

100319*

7416,07
5102,40

100305
170405*

Beskrivelse
Støv fra filtrering av røykgass som inneholder
farlige stoffer
Avfall av aluminiumsoksid
Andre partikler og støv

Farlig avfall
Ja
Nei
Ja

Reox oppgir å ha levert følgende avfall til deponiet Bergmesteren Raudsand for 2008:
Mengde (tonn)

EAL-kode

7433

100329*

493,2

100329*

Beskrivelse
Avfall fra behandling saltslagg og svart dross som
inneholder farlige stoffer (aluminiumsoksid)
Avfall fra behandling saltslagg og svart dross som
inneholder farlige stoffer (jernholdig skrap)

Farlig avfall
Ja
Ja

Alumox oppgir å ha levert følgende avfall til deponiet Bergmesteren Raudsand for 2008:
Mengde (tonn)
4297

EAL-kode
100308*

Beskrivelse
Saltslagg fra sekundærproduksjon

Farlig avfall
Ja

Det skal ikke ha blitt levert avfall fra andre bedrifter enn Reox og Alumox.
Det presiseres at dette er en beskrivelse av forholdene slik de var oppgitt under inspeksjonen
15.05.2009.

Kommentarer/andre forhold:
Eier av Bergmesteren Raudsand opplyser om at det kan være aktuelt å kjøpe et større område i
tilknytning til det eksisterende deponiområdet. Dette for å kunne sette i verk ny bergverksdrift med
uttak av stein.
SFT gjør oppmerksom på at slik drift er konsesjonspliktig, og det må søkes Fylkesmannen i Møre og
Romsdal om tillatelse før eventuell drift kan igangsettes.

Bakgrunn for kontrollen
Bergmesteren Raudsand er definert som en risikoklasse 3-bedrift. Slike bedrifter skal ha inspeksjon
ved jevne mellomrom. Etter at eksisterende eier, Bergmesteren Raudsand AS, tok over deponiet
høsten 2007, har det ikke vært inspeksjon på området.
Det er i tillegg varslet mulig stenging av deponiet sommeren 2009.
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