Bergmesteren
Raudsand AS

PRESSEINVITASJON

Til Redaksjonen:

Invitasjon til folkemøte
Jeg ønsker med dette å invitere redaksjonen til å være til stede på folkemøtet til torsdag der vi skal
presentere konsekvensutredningen og risiko- og sårbarhetsanalysen i forbindelse med mulig
etablering av behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall og ordinært avfallsdeponi på Raudsand.
Sted:
Tid:

Nessethallen ved Eidsvåg barne- og ungdomskole, Holtavegen 33, 6460 Eidsvåg i Romsdal
Torsdag 30. november kl 18.00

Agenda og foreløpig tidsplan:
•
•
18:00 Velkommen: Harald Storvik, daglig leder Bergmesteren: Introduksjon av dagens møteleder: Bente
Gjerstad, Direktør miljø og sikkerhet Norconsult som tar oss gjennom dagens agenda.
•

•
•
•
•
•
•
•
•




18:05 Intro til Konsekvensutredningen: Overordnede mål for prosjektet, hva er gjort, formål
med tiltaket og prosessalternativer ved John Strand, styreleder i Bergmesteren og juridisk
direktør Veidekke ASA
18:15 Metodikk for Konsekvensutredningen: Føringer fra planprogram, inndeling i
temarapporter, fellestrekk ved metodikk ved Siv Sundgot, oppdragsleder arealplanlegger/
landskapsarkitekt, Norconsult AS
18:25 Miljøpåvirkning: Utslipp til fjord, til luft, lukt, støy, m.m. ved Jens E. Frøiland Jensen,
seniorrådgiver miljø og avfall, Norconsult AS
18:35 Geologi: Grunnvannsforhold, bergkvalitet/stabilitet, skred- og flomfare, utbygging av
dypvannskai, m.m. Jens E. Frøiland Jensen
18:45 Infrastruktur og samfunn: Trafikk vei, trafikk sjø, veikryss Fv666, vann-avløp,
energiforsyning, arbeidsplasser (direkte og indirekte), m.m. ved Siv Sundgot
18:55 Ikke-prissatte konsekvenser: Nærmiljø-friluft, naturmangfold, naturressurser, m.m. ved
Siv Sundgot
19:05 Risiko og sårbarhetsanalyse og Miljørisiko: Bente Gjerstad, direktør miljø og sikkerhet
Norconsult AS
19:10 Samlerapport og konklusjon konsekvensutredningen ved Bente Gjerstad
19:15 Reguleringsplan: Videre fremdrift inn i 2018, Espen Kjærnli, prosjektleder reguleringsplan,
Angvik Prosjektering AS
19:20 Spørrepanel: Foredragsholdere med flere stiller opp for spørsmål og svar fra publikum.
Fasilltator Bente Gjerstad.

Det er greit å gjøre opptak og ta bilder underveis så lenge ikke møtet forstyrres unødig.
 Det blir tid og anledning etter møtet til å snakke med representantene fra Bergmesteren,
Veidekke, Stena, Norconsult og Angvik Prosjektering.
Konsekvensutredningen og risiko- og sårbarhetsanalysen blir publisert på Bergmesterens
hjemmeside www.bergmesteren.no etter møtet.
Velkommen!

Harald Storvik
Bergmesteren Raudsand AS

