Faktaark om Raudsand-prosjektene
Temaer, spørsmål og status tilknyttet de planlagte Raudsand-prosjektene
og den pågående planprosessen
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Radioaktivtet
Er det deponert radioaktivt materiale på Raudsand?

Nei

Er det målt radioaktiv stråling på Raudsand utover det naturlige?

Nei

Skal det deponeres radioaktivt avfall på Raudsand?

Nei

Skal det deponeres LRA/syredannende bergarter på Raudsand?

Nei

Det gamle gruvesystemet
Er det registrert/målt gassdannelse over kritisk verdi fra de gamle gruvesjaktene?

Nei

Er det risiko for gasseksplosjon i det gamle gruvesystemet?

Nei

Sjøfyllingen
Vil sjøfyllingen være stabil?

Ja

Vil prosessanlegget ligge på fjellgrunn?

Ja

Vil sjøfyllingen medføre at det gamle gruvesystemet kollapser?

Nei

Fjellet på Raudsand
Er fjellet på Raudsand teknisk egnet til å bygge fjellhaller i?

Ja

Vil utsprenging av fjellhallene innebære risiko for ras i det gamle gruvesystemet?

Nei

Vil det gamle gruvesystemet bety at det er risiko for ras i fjellhallene når disse sprenges ut?

Nei

Vil utsprenging av industriområdet utgjøre en risiko for rasutvikling i de gamle gruvene?

Nei

Halosep
Er gjevinningsteknologien (Halosep) per i dag testet i fullskala drift? NB! Teknologien er prøvet ut over ﬂere
år i København, og Væstforbrenning bygger nå et fullskala anlegg der som settes i drift høsten 2019.

Nei

Er det usikkerhet knyttet til Halosepteknologien?

Nei

Vil gjenvinningsanlegget på Raudsand behandle andre fraksjoner enn syre/base avfall?

Ja

Positiv konklusjon
Endelig avklaring gjenstår
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Fjorden
Fyllingen skal bygges opp av sprengstein, vil fjorden bli forurenset av tennledninger?

Nei

Vil etablering av sjøfylling medføre spredning av eksisterende bunnforurensning som kan være skadelig
for villaks eller fisk i oppdrettsanlegg i fjorden (når steinmassene dumpes ned på sjøbunn)?

Nei

Vil etablering av sjøfyllingen medføre spredning av forurensing av sprengsteinspartikler som er
skadelig for villaks eller fisk i oppdrettsanlegg i fjorden (når steinmassene dumpes ned på sjøbunn)?

Nei

Vil driften av prosessanlegget og fjellhallene medføre forurensing som er skadelig for villaks eller
oppdrettsanlegg i fjorden?

Nei

Rest-avfall til fjellhall
Vil rest-avfall lagret i fjellhall, etter behandling i Halosep, lekke tungmetaller (farlige stoffer)?

Nei

Vil gjenværende metaller i restavfall lagret i fjellhallene lekke ut i fjorden?

Nei

Sjøtransport
Er sjøtransporten langs norskekysten, forbi Hustadvika og inn fjordsystemet til Raudsand vurdert
som sikker?

Ja

Vil et totalhavari med utslipp fra båt i Tingvollfjorden påvirke oppdrettsanleggene i området?

Nei

Deponi 1
Er avgassing fra Deponi 1 farlig?

Nei

Lekker det farlige stoffer til fjorden fra Deponi 1?

Nei

Deponi 2
Vet vi hva som er lagret i storsekkene som ligger i Deponi 2?

Ja

Vil storsekkene med Møllestøv i Deponi 2 fortsette å forurense fjorden?

Nei

Sirkulærøkonomi og arbeidsplasser
Vil gjennvinningsanlegget skape direkte og indirekte arbeidsplasser og bidra til sirkulærøkonomien?

Ja

Omdømme
Er det dokumentert at regionens omdømme blir skadet gjennom en etablering på Raudsand?

Nei

“Gamle synder”
Vil Staten ta ansvar for å “nulle ut” risiko knyttet til avfall som er lagret på Raudsand fra tidligere?
NB! Statens løsning er p.t. ikke presentert.

Ja

Regulert næringsareal
Vil Nesset få sitt første regulerte industriareal i kommunen?

Ja

Alle påstander er utredet og dokumentert i ulike rapporter som ligger tilgjengelig på
www.bergmesteren.no, samt Stortinget.no
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