
Forslag til tekst- v111217            Espen Kjærnli  

  

Tingvoll kommune  

Midtvågvegen 2  

6630 Tingvoll  

Mrk. «Sjøområdeplan Nordmøre»  

  

                    Dato:11.12.2017  

Merknad i forbindelse med 2. gangs høring av Sjøområdeplan Nordmøre.  

Bergmesteren Raudsand AS vil med dette komme med følgende innspill i forbindelse med høring av 

Sjøområdeplan Nordmøre.  

Bergmesteren Raudsand AS meldte 18.03.2016 oppstart av reguleringsplan med krav til 

konsekvensutredning sammen med høring av forslag til planprogram for Bergmesteren Raudsand. 

Planforslaget går ut på å regulere arealene for de gamle dagbruddene på Raudsand og noe 

omkringliggende areal til massedeponi for lettere forurensede overskuddsmasser (inert og ordinært 

avfall) i henhold til enhver tid gjeldene lovverk og forskrifter (tiltakets del 1). Revegetering og 

overvåkning av avrenningen fra områdene vil inngå i disse planene. Ved å fylle opp og dekke til de 

områdene hvor det har foregått malmuttak, vil dagens gjennomstrømming av vann i eksisterende 

underjordiske gruver bli betraktelig redusert.   

Den andre hovedhensikten med planforslaget (tiltakets del 2), er å legge til rette for et anlegg som 

kan ta imot, behandle, gjenvinne og deponere stabilisert uorganisk farlig avfall. Dette omfatter 

planer om utfylling i sjø, ny dypvannskai, område for sluttbehandling av farlig avfall og 

produksjonsområde for pukk og grus nordvest i planområdet nede ved Tingvollfjorden. Deponi for 

sluttbehandlet farlig avfall planlegges lagt under havnivå i fjellhaller inne i fjellet på Raudsand, ca 1 

km vest for kystlinja. Transport til og fra planlagte tiltak vil i all hovedsak skje sjøvegen.  

Bergmesteren Raudsand AS ønsker at det blir tatt hensyn til dette i forbindelse med Sjøområdeplan 

Nordmøre og at det avsettes areal til utfylling i sjø, ny dypvannskai og havneområde i Sjøområdeplan 

Nordmøre.  

Vedlagt følger skisser over planlagte tiltak og planavgrensing slik den er pr 11.12.2017.  

For ytterligere informasjon vedrørende planlagte tiltak, se www.bergmesteren.no.  

Mvh  

  

  

Harald Storvik  

Bergmesteren Raudsand AS  

  

http://www.bergmesteren.no/


Vedlegg:  

Skisser planlagte tiltak Bergmesteren Raudsand AS  

  

Kopi: 

Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg 

  



 


