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1. Beskrivelse av utredningsarbeidet 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF gikk gjennom sine data om eksisterende gruver og 

steinbrudd for å finne lokaliteter som kunne egne seg som deponi ut fra gitte kriterier, se 

nedenfor. Norges geologiske undersøkelse (NGU) vurderte deretter disse lokalitetene med 

hensyn på blant annet tilgjengelighet og geologiske egenskaper, og valgte i samråd med 

Miljødirektoratet ut tre lokaliteter som skulle undersøkes nærmere og befares. Disse 

lokalitetene ble deretter vurdert på bredere basis av Norconsult og COWI. Det må 

understrekes at både NGU, Norconsult og COWI kun har hatt rammer til en overordnet 

undersøkelse av hver lokalitet, og resultatet kan derfor ikke sammenlignes med f.eks. en 

konsekvensutredning. Befaringen var begrenset til en kort arbeidsdag, og det var ikke rom for 

prøvetaking eller målinger. Mepex Consult gjennomførte en mindre undersøkelse, hvor de 

gjorde en framskrivning av mengdene uorganisk farlig avfall og skissert mulige alternative 

behandlingsmetoder til deponering i deponi for farlig avfall. Vi har konsultert Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Statens strålevern og har også hatt møte med 

organisasjonen Vern om Grenland – Nei til deponi. 

 

1.1 Forutsetninger og identifisering av mulige lokaliteter 
DMF foretok grovutvelgelsen av lokaliteter. De ble bedt om å identifisere om lag ti lokaliteter 

langs kysten mellom svenskegrensen og Nord-Trøndelag som oppfylte følgende kriterier:  

 Eventuell pågående virksomhet på lokaliteten må være avviklet senest 2020. 

 Lokaliteten må være relativt nær en havn som kan ta imot middels store skip, eller ha 
mulighet for å anlegge en slik havn. 

 Lokaliteten bør ha et oppfyllingsvolum som kan romme minst 20 års drift, dvs. i 
størrelsesorden 10 mill. m3. 

 Lokaliteten bør aller helst ligge under grunnvannstand og bestå av bergarter med 
begrenset sprekkdannelse og vann-inntrengning. 

 

Undersøkelsen til DMF munnet ut i en liste på tolv lokaliteter, og det ble tidlig klart at det 

ville være hensiktsmessig å inkludere lokaliteter med deponivolum under 10 mill. m3. En 

lokalitet i Nord-Trøndelag var også med på listen. NGU vurderte lokalitetene nærmere i 

samråd med Miljødirektoratet og plukket ut tre lokaliteter som skulle befares og beskrives 

mer inngående. De konkluderte med Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn kommune, dagbrudd i 

Rekefjord i Sokndal kommune og dagbrudd i Sløvåg i Gulen kommune. 

 

NGU lagde i desember 2015 en foreløpig rapport om geologiske og hydrogeologiske forhold 

ved alle 12 lokalitetene. Tre av lokalitetene ble grundigere dokumentert gjennom befaring 

sammen med Miljødirektoratet og Norconsult/COWI. Dalen gruver og Rekefjord ble på 

bakgrunn av befaringen vurdert som aktuelle. Sløvåg viste seg å være uaktuell nå og de neste 

tiårene, hovedsakelig på grunn av driftsformen, som gjør at deponiet ikke vil bli dypt nok 

innenfor den aktuelle tidsperioden. Aktøren som driver steinbruddet sier også at de ikke har 

planer om å etablere og drive deponivirksomhet. 

 

NGU har også laget et vedlegg til rapporten som omhandler to påtenkte fjellhaller, i 

henholdsvis Lervika i Kvinesdal kommune og Raudsand i Nesset kommune. Disse to 
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lokalitetene ble lansert av virksomheter som ønsker å etablere deponi høsten 2015. 

Lokalitetene er ikke befart, men er vurdert ut fra tilgjengelig informasjon i databaser og 

opplysninger som er fremskaffet av eierne av lokalitetene. I utredningsarbeidet vårt har vi 

også gått gjennom den publiserte rapporten fra NOAH om deres deponisøk, sammen med NGU 

og en erfaren rådgiver ved DMF. Dette var for å forsikre oss om at vi ikke hadde oversett noen 

gode, potensielle lokaliteter.  

 

Lokalitetene nedenfor er vurdert grundigere av konsulent. Aktuell virksomhet i parentes. 

 Dalen gruver i Brevik (NOAH) 

 Dagbrudd i Rekefjord (Stangeland Maskin, del av nydannet selskap Waste West AS) 

 Potensiell fjellhall i Raudsand (Bergmesteren Raudsand m.fl.) 

 Potensiell fjellhall i Lervika, Fedafjorden (RHR Eiendom AS i samarbeid med Hellik 
Teigen) 

 

I Dalen gruver og Rekefjord har eier av gruve/steinbrudd inngått intensjonsavtaler med 

potensielt driftsselskap for et deponi. Vi er ikke kjent med lignende avtaler når det gjelder de 

to fjellhallene.  

 

Figur 1-4 i kap. 5 viser flyfoto av lokalitetene.  

 

1.2 Vurdering av lokalitetene  
Norconsult fikk oppdraget med å utrede lokalitetene når det gjelder andre parametere enn de 

rent geologiske (se punkter på siste side) på de tre lokalitetene NGU plukket ut. Det viste seg 

imidlertid at de hadde vært involvert i utredning av blant annet støy og skipstrafikk i Brevik 

tidligere, både for Norcem og NOAH. Vi avgjorde derfor i samråd med Norconsult at de ikke 

skulle vurdere Dalen gruver. Oppdraget med utredning av Dalen gruver i Brevik ble da tildelt 

COWI. 

 

Miljødirektoratet, NGU og konsulentene har hatt møter med potensielle drivere av alle 

lokalitetene. 

 

Følgende forhold skulle utredes:  

 Beliggenhet i forhold til aktuelle produksjonssteder eller utskipningssteder for store 
volumer av uorganisk farlig avfall i Norge og de andre nordiske land. Avstand til havn 
og vurdering av hvilken betydning transportvei vil ha, må vurderes. 

 Realistisk oppstartstidspunkt og tidspunkt for full drift av deponiet, herunder 
hindringer knyttet til bruk, eierforhold etc. som gjør at oppstartstidspunkt kan bli 
utsatt.  

 Avfallstyper som kan lagres. Vurderinger av egnethet for mottak, behandling og 
deponering av de ulike typer uorganisk avfall som kan tenkes å oppstå. Dette 
inkluderer avfall med oppkonsentrert naturlig forekommende radioaktive stoffer. 

 Kapasitet og forventet driftstid, både med hensyn til behandling og permanent lagring 
etter behandling. 

 Hydrogeologiske forhold. Supplerende vurderinger av lokaliteten som NGU har 
undersøkt. Egnethet som geologisk barriere sett opp mot bestemmelsene i 
avfallsforskriften kap. 9 om deponering av avfall, herunder krav til bunn- og 
sidetetting og mulighetene for å definere lokaliteten som underjordisk deponi med 
stedsspesifikke mottakskriterier. Tetthet må vurderes også med tanke på tidligere 
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virksomhet, f.eks. effekter av sprengningsaktivitet. Vurderingene må ta høyde for 
fremtidige klimaendringer og eventuelle andre påvirkninger, som jordskjelv.  

 Grov vurdering av tiltak og kostnader for å etablere lokaliteten som 
behandlingsanlegg og deponi for farlig avfall, herunder tiltak for å oppfylle krav til 
bunn- og sidetetting, sigevannshåndtering, samt nødvendig infrastruktur som brygger, 
veier og bygninger og prosessanlegg. Kostnader, tiltak og tidsperspektiv for avslutning 
og etterdrift skal også vurderes. 

 Sikkerhet for helse og miljø ved transport, lossing og lagring, behandling og andre, 
vesentlige risikofaktorer. Miljøbelastning for nærmiljøet må ses opp mot krav i 
vannforskriften og naturmangfoldloven. 

 Belastning (støy og andre ulemper) for innbyggerne ved innseiling, lossingslokalitet, 
behandlingssted og deponi, sett opp mot dagens situasjon. 

 Industri- og miljøkompetanse i kommunen.  

 Vurdering av etterbruken av området etter at deponi er avsluttet, blant annet 
mulighet for ytterligere utnyttelse av eventuelle stein- eller malmforekomster. 

 

1.2.1 Spesielt om vurderingene i Dalen gruver i Brevik 

NOAH har utarbeidet et omfattende materiale i forbindelse med utforming av en 

konsekvensutredning for etablering av deponi i Dalen gruver. Da COWI startet sitt arbeid i 

november 2015, var det bare én av NOAHs delutredninger som var offentlig tilgjengelige: NGI-

rapporten Miljørisikovurdering – underjordisk deponering av farlig avfall i Dalen gruver. COWI 

er bedt om i størst mulig grad å basere sine vurderinger på fakta de selv har fremskaffet, og 

verken COWI eller Miljødirektoratet har gått gjennom NOAHs omfattende materiale. Derimot 

har COWI bedt om opplysninger og andre fagrapporter fra både NOAH og Norcem, på områder 

hvor de har funnet det nødvendig. 

 

1.3 Møter og avklaringer med andre myndigheter 
Vi har hatt møte med DSB, for å orientere dem om vårt arbeid og å bli orientert om 

storulykkeforskriften, plan- og bygningsloven (hensynssoner) og forskrift om håndtering av 

farlig stoff (krav til samtykke). Vi har også hatt møte med Statens strålevern for å orientere 

dem om arbeidet og foreløpige konklusjoner når det gjelder deponering av radioaktivt avfall 

med naturlig forekommende radioaktive stoffer (NORM), inkludert syredannende bergarter 

som for eksempel alunskifer. Statens strålevern utreder nå mengder radioaktivt avfall og 

kapasitet i systemet for avfallsbehandling fram mot 2035 for Klima- og miljødepartementet. 

Dette vil også omfatte avfallstyper som både er klassifisert som farlig avfall og radioaktivt 

avfall. Det er viktig at Statens strålevern og Miljødirektoratet samarbeider om reguleringen av 

dette avfallet, slik at vi unngår motstridende krav eller unødig dobbeltregulering av avfallet. 

 

1.4 Vurdering av fremtidige avfallsmengder og alternativ 

behandlingsteknologi 
Mepex Consult har gjort en enkel vurdering av mengden uorganisk farlig avfall som vil oppstå i 

fremtiden og har også beskrevet behandlingsløsninger som finnes i dag, som kan påvirke 

mengden avfall som vil måtte deponeres på deponi for farlig avfall. 
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2. Dagens situasjon 

2.1 Genererte mengder og eksport /import av uorganisk farlig avfall  
I 2014 ble det ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) generert omtrent 1,4 mill. tonn farlig avfall i 

Norge. Av dette er noe over 500 000 tonn (COWI 2016) uorganisk farlig avfall. Det er vanskelig 

å finne det eksakte tallet, fordi noen avfallskategorier inneholder både organisk og uorganisk 

avfall. Slagg fra industrien, flygeaske fra avfallsforbrenningsanlegg og uorganisk syre fra 

Kronos Titan i Fredrikstad utgjør hovedmengden. Forurenset jord, stein og betong over 

grensen for farlig avfall er ikke med i anslaget, men utgjør trolig ca. 25 000 tonn. Omtrent 

13 000 tonn avfall med oppkonsentrert, naturlig forekommende radioaktive stoffer (NORM-

avfall) ble deklarert i 2014. Av dette utgjør radioaktive steinmasser som alunskifer drøyt 

11 000 tonn. Typer og mengder av uorganisk farlig avfall og radioaktive steinmasser er 

presentert i tabell 1.  

 

Tabell 1. Deklarerte mengder (tonn) uorganisk farlig avfall og avfall med oppkonsentrert naturlig 

forekommende radioaktive stoffer (NORM-avfall), generert i Norge (COWI 2016). Merk at avfall som 

eksporteres direkte fra avfallsprodusent ikke er med. 

Avfallskod

e 

Avfallstype År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 

3851 Radioaktive steinmasser – inngår i 

NORM-avfall, ordinært avfall 

 11 390 

7081 Kvikksølvholdig avfall 420 104 197 232 243 

7083 Kadmiumholdig avfall 3 4 6 6 2 

7091 Uorganiske salter og annet fast stoff 18 856 21 570 18 456 21 614 24 440 

7094 Litiumbatterier 33 65 43 77 80 

7095 Metallhydroksidslam 1 510 1 751 1 059 867 790 

7096 Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, 

blåsesand med mer 

124 423 158 446 145 725 153 461 185 403 

7097 Uorganiske løsninger og bad 1 568 1 368 1 510 1 477 1 806 

7131 Syrer, uorganiske 196 601 244 880 185 196 256 077 273 618 

7132 Baser, uorganiske 2 815 3 028 4 050 4 066 4 249 

7165 Prosessvann, vaskevann 10 129 10 971 12 021 13 442 12 172 

7210 PCB og PCT-holdig avfall 492 7 051 311 1 281 2 480 

7990 Annet uspesifisert avfall 6 34 16 21 18 

  Sum uorganisk farlig avfall 356 855 449 274 368 590 452 620 516 759 

 

Av de deklarerte mengdene i 2014 gikk omtrent 420 000 tonn til NOAH Langøya (COWI 2016). 

Merk at syren er fortynnet til omtrent 20 %, slik at mottatt mengde omregnet til konsentrert 

syre er tilsvarende lavere. Korreksjonen (fratrekket) for den fortynnede syren utgjør i 

størrelsesorden den samme tonnasjen som importert mengde uorganisk farlig avfall, oppgitt 

av NOAH Langøya til 213 829 tonn. I følge egenrapporten tok NOAH Langøya imot 419 250 

tonn farlig avfall i 2014, inkludert import. I størrelsesorden 100 000 tonn uorganisk farlig 
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avfall generert i Norge har gått til annen behandling enn deponering på NOAH Langøya eller 

til eksport.  

 

Mengden farlig avfall som eksporteres og importeres varierer år for år. De to siste årene har 

eksporten vært høyere enn importen (SSB). I 2014 ble det eksportert 421 000 tonn, vesentlig 

organisk avfall til andre nordiske land. Rundt 67 000 tonn av dette skal ha vært uorganisk 

farlig avfall (Mepex 2016). Denne mengden er ikke deklarert og kommer i tillegg til summen 

over oppstått mengde avfall i tabell 1. I følge egenrapporteringen til NOAH Langøya 

importerte de 213 829 tonn aske i 2014, mens norske anlegg leverte 60 532 tonn flygeaske til 

anlegget.  

 

2.2  Radioaktivt avfall med naturlig forekommende radioaktive stoffer 

(NORM) 
Statens strålevern har også behov for vurdering av deponeringsmulighet for flere typer 

radioaktivt avfall, ikke bare NORM-avfall.  

 

2.2.1 Avfall med syredannende bergarter 

Avfall med syredannende bergarter som alunskifer har utfordrende egenskaper som gjør det 

spesielt viktig at de deponeres i spesialtilpassede deponier. Syredannende bergarter kan, i 

kontakt med luft og/eller vann (oksiderende betingelser), føre til sur avrenning og dermed 

mobilisering av tungmetaller og radioaktiv forurensning, samt temperaturøkning og fare for 

selvantenning. For å hindre syredannelse må man begrense kontakt mellom skifer og luft 

og/eller rennende vann.  

 

De største mengdene av deklarert radioaktivt avfall er radioaktive bergarter, for det meste 

syredannende bergarter. I 2014 ble det deklarert drøyt 11 000 tonn radioaktive steinmasser, 

dette var 87% av massen radioaktivt avfall som ble deklarert det året. Mengden radioaktivt 

avfall med steinmasser vil variere med utbygging i områder med syredannende bergarter.  Det 

er nødvendig å sikre deponikapasitet for syredannende bergarter for fremtiden. Det har 

tidligere vært begrenset kapasitet for mottak av syredannende alunskifer i Norge. Per i dag 

kan NOAH Langøya og Borge pukkverk avfallsdeponi ta imot syredannende bergarter.  

 

Miljødirektoratet er informert om at flere deponier for ordinært avfall ønsker å motta og 

deponere slike masser. Så lenge kapasiteten for deponering av alunskifer i deponier for 

ordinært avfall er tilstrekkelig, er det ikke ønskelig at alunskifer deponeres i deponi for farlig 

avfall og tar opp plass der. Unntaksvis kan dette være aktuelt dersom alunskifer benyttes i 

bærende konstruksjoner i deponiet, som erstatning for rene masser. Miljødirektoratet har 

utarbeidet forslag til veiledere for klassifisering og deponering av syredannende bergarter. 

Syredannende bergarter som inneholder mindre radioaktive stoffer enn grensene for hva som 

klassifiseres som radioaktivt avfall må også håndteres som radioaktivt avfall siden faren for 

radioaktiv forurensning er svært stor for syredannende bergarter, jf. forskrift om 

forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall, § 4. 
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2.2.2 Avfall fra petroleumsindustrien 

Avfall fra petroleumsindustrien er ofte klassifisert både som radioaktivt avfall og farlig avfall. 

Dette gjelder avfall som avleiringer, sand, slam og liknende som kommer fra de delene av 

prosessutstyret hvor strømmen av produsert vann går. De årlige mengdene deklarert avfall fra 

petroleumsindustrien varierer noe. Mengdene avhenger spesielt av hvor mange 

revisjonsstanser som foretas og demolering av installasjoner. I 2014 ble det deklarert drøyt 

400 tonn radioaktivt avfall fra petroleumsindustrien.  

 

Statens strålevern gjør oppmerksom på at det må tas hensyn til et fremtidig behov for å 

deponere radioaktivt avfall fra petroleumsindustrien. Per i dag deponeres dette ved NOAHs 

deponi på Langøya og ved Wergeland Halsviks deponi i Gulen. Wergeland Halsvik har også 

tillatelse fra Statens strålevern til å motta radioaktivt avfall med NORM fra andre industrier, 

og de har mulighet til å øke sin fremtidige kapasitet.  

 

2.2.3 Annet radioaktivt avfall som kan være aktuelt å deponere som farlig avfall 

Radioaktivt avfall med NORM oppstår også fra landbasert industri som håndterer store 

mengder naturlige råstoffer. I mange prosesser øker konsentrasjonen av radioaktive stoffer, 

og aktivitetsnivået kan både være over og under grenseverdien for deponeringsplikt. Det 

pågår et kartleggingsarbeid av industrier med mulig radioaktivt avfall med NORM, og Statens 

strålevern forventer at økende mengder avfall vil bli håndtert som radioaktivt avfall 

fremover. Det er foreløpig usikkert hvor store mengder avfall det vil være snakk om. Dette vil 

sannsynligvis være avfall som allerede er regulert på grunn av andre egenskaper som for 

eksempel innhold av tungmetaller. Statens strålevern angir at et deponi for farlig avfall bør 

tilrettelegges for mottak av slikt avfall. Miljødirektoratet antar at disse avfallstypene kan 

deponeres enten på deponi for ordinært avfall eller på deponi for farlig avfall avhengig av 

kjemisk sammensetning av avfallet.  

 

Gruveavfall kan også inneholde nok radioaktive stoffer til at det blir klassifisert som 

radioaktivt avfall. Dette vil også gjelde deponering av radioaktivt avfall fra tidligere tiders 

gruvedrift. Dette avfallet kan sammenlignes med avfallet nevnt over. Statens strålevern 

opplyser også at de får et par henvendelser i året angående håndtering av mindre volum av 

avfall med NORM, som ikke kommer fra de vanlige kildene. Dette kan for eksempel være 

vannfiltre, isolasjonsmateriale som defineres som radioaktivt avfall og spon fra 

wolframsveisestaver som har høyt nok innhold av thorium til å bli definert som radioaktivt 

avfall. Statens strålevern gjør oppmerksom på at det er behov for at deponi for farlig avfall 

kan ta imot slike fraksjoner. 

 

2.2.4 Utfordringer med å deponere radioaktivt avfall 

Deponering av avfall som både er farlig avfall og radioaktivt avfall må også ta hensyn til 

eventuelle utfordringer ved de radioaktive egenskapene. Dette gjelder i stor grad stråling og 

utvikling av radongass. Disse egenskapene kan ifølge Statens strålevern håndteres og vil i så 

fall ikke utelukke noen deponiløsning.  
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Der hvor det foreligger en tillatelse til håndtering av radioaktive stoffer fra Statens 

strålevern, vil denne dekke de nødvendige tiltak for å sikre forsvarlig håndtering av 

radioaktive stoffer. For radioaktivt avfall som kan sendes til håndtering hos mottaker med kun 

tillatelse for håndtering av farlig avfall anses den tillatelsen i tillegg til generelle krav i 

regelverket som tilstrekkelig for å sikre en forsvarlig håndtering av det radioaktive avfallet. 

Erfaring viser at tiltak for å håndtere farlig avfall forsvarlig i stor grad sammenfaller med 

tiltakene for å håndtere radioaktivt avfall forsvarlig.  

 

2.3 Deponikapasitet for uorganisk farlig avfall i dag 
Norge har i dag kapasitet til å deponere i underkant av 600 000 tonn uorganisk farlig avfall i 

tillegg til industriavfall som deponeres på bedriftsinterne deponier. Per i dag er det bare 

NOAH Langøya og Miljøteknikk Terrateam som tar imot uorganisk farlig avfall fra eksterne. 

 

NOAH Langøya har tillatelse til å ta imot 500 000 tonn uorganisk farlig avfall per år. 

Hovedprosessen er å nøytralisere fortynnet svovelsyre fra Kronos Titan med tungmetallholdig 

flygeaske, filterstøv etc. Det dannes da en basisk gipsslurry, som binder tungmetaller og 

danner en fast masse. 

 

Miljøteknikk Terrateam, som ligger i Mo i Rana, er et underjordisk deponi som tar imot 

100 000 tonn uorganisk farlig avfall. Avfallet, som inneholder uorganiske forurensninger 

(tungmetaller og cyanid), gjennomgår en stabilisering- og solidifiseringsprosess før det blir 

deponert i gamle gruveganger i Mofjellet. Miljøteknikk Terrateam har deponeringskapasitet til 

2031, basert på dagens prognoser. 

 

2.3.1 Fremtidige avfallsmengder og alternativ behandlingsteknologi 

Ifølge Mepex er det sannsynlig at mengden flygeaske og andre typer uorganisk farlig avfall 

som produseres i Norge og Norden vil holde seg ganske stabil de neste tiårene. Mengden 

svovelsyre som vil oppstå er mer usikker, fordi mesteparten genereres av én bedrift, Kronos 

Titan. 

 

Fremtidig markedssituasjon, behandlingsmåte og hvor avfallet vil ta veien er langt mer åpent 

enn mengdene avfall som oppstår. Det er flere alternative behandlingsmåter som er eller kan 

bli teknisk mulige for behandling av flygeaske og for eksempel svovelsyre. Noen av prosessene 

innebærer stabilisering av avfallet, før nyttig bruk eller deponering i ordinære deponier, 

mens andre metoder baserer seg på uttak av metaller som bly, sink, kobber og kadmium før 

stabilisering. Slike løsninger vil i tilfelle kunne føre til miljøgevinst gjennom redusert uttak av 

disse metallene fra naturen. 

 

Flere teknologier for mulig utnyttelse av ressurser i det farlige avfallet finnes. Noen er i drift 

i fullskala og andre er under utvikling. Deler av industrien, for eksempel 

primæraluminiumsindustrien, satser også på mer materialgjenvinning/ utnyttelse av eget 

avfall. For deler av industrien er det eierne av konsernene som fremmer en slik utvikling.  
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Det er vanskelig å vurdere når eller om de alternative teknologiene vil være tilgjengelige og 

konkurransedyktige med dagens deponivirksomhet. Etter vår vurdering er det sannsynlig at 

andelen av generert mengde uorganisk farlig avfall som må deponeres på deponi for uorganisk 

farlig avfall vil reduseres de nærmeste tiårene. Hvis mengden uorganisk farlig avfall som 

oppstår holder seg stabil eller minker, vil deponibehovet fall reduseres. 

 

2.4 Nasjonalt mål og internasjonale avtaler og regler 
Norge har i lang tid hatt et nasjonalt mål om at farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og 

enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok nasjonal behandlingskapasitet.  

 

Norge har også en internasjonal forpliktelse gjennom Baselkonvensjonen om å ha tilstrekkelig 

nasjonal behandlingskapasitet for farlig avfall. Konvensjonen har imidlertid også klare 

retningslinjer for prosedyrene rundt eksport og import av farlig avfall, og åpner for at ikke 

alle land må ha behandlingsløsninger for alle typer avfall.  

 

EUs rammedirektiv om avfall slår fast at medlemslandene skal danne nettverk slik at det gjør 

EU under ett i stand til selv å kunne sluttbehandle sitt avfall og sette medlemsstatene i stand 

til å nærme seg dette målet på individuelt grunnlag, idet det tas hensyn til geografiske 

forhold eller behovet for spesialiserte anlegg for visse typer avfall. Det slås eksplisitt fast at 

nærhetsprinsippet og selvhjelpsprinsippet ikke skal bety at hver medlemsstat må ha hele 

spekteret av anlegg for sluttbehandling innenfor medlemsstatens territorium. 

 

I praksis har vi i dag et nordisk marked for behandling av farlig avfall, jf. en felles nordisk 

ministererklæring fra 1994. Norge eksporterer vesentlig organisk farlig avfall til Norden og 

andre land mens vi importerer vesentlig uorganisk farlig avfall, hovedsakelig fra Sverige og 

Danmark.  

 

Norge er også bundet av EUs forordning om grensekryssende transport av avfall.  

 

3. Regelverk  

 

3.1 Plan- og bygningsloven  
Den planlagte aktiviteten (mottak, behandling/prosessering og deponering av farlig avfall) må 

være i overensstemmelse med lokale kommuneplaner og reguleringsplaner og –bestemmelser. 

For de lokalitetene som er omhandlet i vår utredning må det gjøres endringer i planstatus for 

det aktuelle området gjennom omregulering. Det vil også være krav om konsekvensutredning 

(KU) i henhold til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 

(PBL). Kommunen som lokaliteten ligger i er ansvarlig myndighet etter PBL, og forskrift om 

konsekvensutredninger for planer etter PBL. 

 



 

11 
 

I henhold til PBL er det Fylkesmannen som ivaretar statlig miljøforvaltning og gir uttalelser til 

reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven og ved høring av forslag til planprogram. 

Etablering av avfallsbehandlingsanlegg for farlig avfall og deponi for farlig avfall, vil medføre 

at bedriften må ha tillatelse etter forurensningsloven. Miljødirektoratet er myndighet og 

behandler søknaden. I disse sakene kommenterer vi derfor forslag til utredningsprogram, slik 

at vi har nødvendig grunnlag for å vurdere de forurensningsmessige sidene ved bedriftens 

planer om etablering av avfallsbehandlingsanlegg og deponi for farlig avfall.  

 

3.2 Naturmangfoldloven 
Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse til et tiltak som kan påvirke naturmangfold, skal 

prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 «legges til grunn som retningslinjer», jf. 

naturmangfoldloven § 7. Det følger av § 7 at vurderingen av disse prinsippene må synliggjøres 

i vedtaket. I henhold til naturmangfoldloven § 8 skal «offentlige beslutninger som berører 

naturmangfoldet så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 

bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 

påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og 

risiko for skade på naturmangfoldet». Dersom opplysningene i saken ikke gir tilstrekkelig svar 

på hvilke virkninger tiltaket kan ha for naturmangfoldet, skal det tas sikte på å unngå mulig 

vesentlig skade på naturmangfoldet», jf. naturmangfoldloven § 9. Føre-var-prinsippet i 

naturmangfoldloven § 9 er et sentralt prinsipp i vurderingen av om tillatelse skal gis og 

eventuelt på hvilke vilkår etter forurensningsloven. Den samlede belastningen på økosystemet 

må også vurderes, jf. § 11. Det er ikke tilstrekkelig å vurdere det omsøkte tiltaket isolert. I 

tillegg skal prinsippene om kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og 

prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder vurderes.  

 

3.3 Deponering av avfall (avfallsforskriften kapittel 9) 
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap. 9. Deponering av 

avfall trådte i kraft 1. mai 2002 og er en implementering av EUs rådsdirektiv om deponering 

av avfall. For å drive et deponi for farlig avfall er det nødvendig med en egen 

utslippstillatelse fra Miljødirektoratet.  

 

Avfallsforskriften kap. 9 om deponering av avfall, stiller krav om at alt avfall skal behandles 

før deponering. Formålet med behandlingen er å redusere avfallets volum eller den fare 

avfallet representerer, gjøre avfallet lettere å håndtere eller enklere å gjenvinne. Når det 

gjelder et deponi for uorganisk farlig avfall er det viktig at den prosessen som benyttes binder 

metaller og stabiliserer avfallet. Som eksempel kan nevnes prosessen på Langøya, hvor syre 

nøytraliseres med den basiske flygeasken og det dannes en gipsslurry som binder metallene i 

avfallet. Utlekkingstester viser lav utlekking av metaller og alkalisk pH i porevannet.  

 

Ethvert deponi må være plassert og utformet på en slik måte at forurensning av jord, 

grunnvann og overflatevann forebygges, og at det sikres en effektiv oppsamling av sigevann i 

tilfeller der dette er påkrevd. Beskyttelsen av jord, grunnvann og overflatevann kan sikres 

med en kombinasjon av geologisk barriere og bunnmembran i driftsfasen, og med en 

kombinasjon av geologisk barriere og toppmembran i etterdriftsfasen.  
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Deponiregelverket i avfallsforskriften kap. 9 stiller krav om dobbel bunn- og sidetetting ved 

deponier for ordinært avfall og farlig avfall. Det betyr at bunn og sider i deponiet skal være 

bygget opp med både en geologisk barriere og en kunstig tetningsmembran. Dersom den 

naturlige geologiske barrieren på stedet ikke er tilstrekkelig, kan denne suppleres kunstig 

eller styrkes på annen måte som gir tilsvarende beskyttelse. I tillegg skal det også etableres 

et dreneringslag for å lede bort sigevann.  

 

På et deponi for farlig avfall skal fyllingens bunn og sider bestå av et mineralsk sjikt som 

oppfyller følgende krav til permeabilitet og tykkelse: K ≤ 1,0 x 10-9 m/s, tykkelse ≥ 5 m, eller 

på annen måte gir tilsvarende beskyttelse av jord, grunnvann og overflatevann. På deponier 

for farlig avfall skal det etableres en kunstig tetningsmembran og et dreneringslag med 

tykkelse på minst 0,5 m i tillegg til den geologiske barrieren for i størst mulig grad å samle 

opp og begrense opphopning av sigevann i deponiet.  

 

Dersom en miljørisikovurdering tilsier at det ikke er nødvendig å samle opp og behandle 

sigevannet, eller at deponiet ikke medfører noen mulig fare for jord, grunnvann og 

overflatevann, kan det lempes tilsvarende på kravene til oppsamling av sigevann. Det er 

utarbeidet en egen veileder om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann 

ved deponier.  

 

Avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, punkt 2.6.1 stiller krav om at det ved etablering av 

underjordisk deponi skal gjennomføres en stedsspesifikk risikovurdering som dekker både 

drifts- og etterdriftsfasen i henhold til vedlegg A i EUs rådsvedtak av 19. desember 2002 

(«forordningen»). Det er viktig at kriteriene i punkt 2.6 vurderes i lys av vedlegg 1, punkt 3. 

Det er lagt til grunn i regelverket at et underjordisk deponi for farlig avfall skal være enda 

tettere enn et vanlig deponi for farlig avfall, og at det skal ha enda høyere grad av sikkerhet. 

I risikovurderingen skal det være tatt høyde for at det vanskelig lar seg gjøre å oppfylle 

kravet om dobbel bunn- og sidetetting og at overvåking i henhold til avfallsforskriften kap.9, 

vedlegg III også vil være vanskelig å gjennomføre i praksis.  

 

For et nytt, åpent deponi for farlig avfall vil det være naturlig å stille krav om topptetting for 

å forebygge sigevannsdannelse og redusere utslipp av deponigass. Topptettingen skal hindre 

nedbør i å trenge ned i avfallet, og på den måten sikre at mengden sigevann fra deponiet 

holdes på et minimum. Topptettingen skal også kunne samle opp gass i deponier hvor dette er 

nødvendig. Topptettingen hindrer også direkte kontakt med avfallet.  

 

 

3.4 Radioaktivt avfall (avfallsforskriften kapittel 16) 
Farlig avfall vil i noen tilfeller også være klassifisert som radioaktivt avfall. Miljødirektoratet 

og Statens strålevern vil da regulere forskjellige egenskaper ved samme avfall med 

forurensningsregelverket. 

 

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften, § 16,5) sier at den som 

håndterer radioaktivt avfall skal ha tillatelse fra Statens strålevern. Regelverket åpner 
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samtidig for at radioaktivt avfall, som både er klassifisert som radioaktivt og farlig avfall og 

samtidig er under grenseverdiene i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall, vedlegg I b 

(deponeringspliktig), kan håndteres ved deponi for farlig avfall uten egen tillatelse fra Statens 

strålevern. Virksomheten må likevel følge generelle krav til håndtering av radioaktivt avfall 

og strålevern. Eventuelt radioaktivt utslipp krever tillatelse fra Statens strålevern. En slik 

tillatelse vil da også regulere deponering av avfallet selv om det er under grenseverdiene.  

 

Generelle krav til deponier som håndterer radioaktivt avfall 

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og EU gir anbefalinger for hvordan deponier for 

radioaktivt avfall bør reguleres. Norsk regulering bygger på disse anbefalingene. 

 

I tillatelsen stilles det krav om at avfallet skal være stabilt slik at det kan deponeres, og 

begrensning i mengde avfall både for å sikre en forsvarlig håndtering og at eventuell stråling 

fra deponiet til ytre miljø etter stenging ikke skal overstige gitte grenser. Det settes 

begrensninger for mengde stråling i eventuelt utslipp og krav til overvåking av utslippet og 

ytre miljø rundt deponiet. Det stilles ofte også en dosegrense for stråling fra deponiet til 

befolkning som både gjelder utslipp og ekstern stråling etter avvikling. Det stilles krav om 

beredskap mot akutt forurensning. Det er også anbefaling om utnevning av en 

strålevernskoordinator, krav til opplæring og vern av ansatte. Det stilles krav om planer for 

stenging av deponiet med etterdriftsplaner. Dette innebærer blant annet planer for hvordan 

deponiet skal sikres og plan for miljøovervåking etter avviklet deponi, i tillegg til avsetning av 

midler til dette. Som del av søknadsprosessen må anlegget utredes etter plan- og 

bygningsloven og forurensningsregelverket.  
 

3.5 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) 
I vannforskriften §§ 4-6 er det angitt miljømål for vannforekomster. Disse miljømålene skal 

presiseres nærmere for den enkelte vannforekomst i vannforvaltningsplanen. 

Vannforvaltningsplaner for alle vannområder fastsettes i 2016.  

 

Miljømålet for overflatevann i vannforskriften § 4 er at tilstanden skal beskyttes mot 

forringelse, og forbedres med mål om å oppnå god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. 

Økologisk tilstand deles inn i fem klasser; svært god til svært dårlig. Økologisk tilstand 

bestemmes av flere ulike kvalitetselementer (både biologiske, hydromorfologiske, samt 

kjemiske og fysiske kvalitetselementer). De vannregionspesifikke stoffene inngår i økologisk 

tilstand. Vannregionspesifikke stoffer er stoffer som slippes ut i betydelige mengder i Norge. I 

2012 fikk Miljødirektoratet (den gang Klima- og forurensningsdirektoratet) utarbeidet 

grenseverdier for slike stoffer i vann, sediment og biota. Stoffene og grenseverdiene for disse 

fremgår av rapporten veileder «M-241 «Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstandarder»».  

 

Kjemisk tilstand er kun inndelt i to tilstandsklasser; god og dårlig. Inndelingen gjøres på 

bakgrunn av om nivåer av prioriterte stoffer i vann, sedimenter og/eller biota overskrider 

grenseverdiene (EQS) som er satt i vannforskriften vedlegg VIII. Dersom utslippet fører til at 

resipienten endrer tilstandsklasse i negativ retning, vil det foreligge en forringelse. Aktivitet 

som medfører en forringelse eller at miljømålet ikke nås innen fristen, jf. vannforskriften § 8, 

kan ikke tillates med mindre vilkårene for å gjøre unntak er oppfylt, jf. vannforskriften § 12. 
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Unntakene i § 12 kan ikke anvendes i denne saken fordi det første unntaksalternativet gjelder 

endringer i de fysiske egenskapene, jf. § 12 første ledd bokstav a. Det andre 

unntaksalternativet gjelder for utslipp fra ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i 

miljøtilstanden i en vannforekomst fra svært god til god tilstand, jf. § 12 første ledd bokstav 

b. Ingen av vannforekomstene i tilknytning til de aktuelle lokalitetene er satt i svært god 

tilstand. Det er ikke adgang i § 12 til å gi unntak fra miljømålet om god kjemisk tilstand. Det 

er derfor ikke hjemmel for unntak i vannforskriften § 12 for noen av de alternative 

lokalitetene. For å kunne tillate utslippet, må det altså være etter en vurdering av at 

utslippet ikke fører til at tilstanden forringes eller at miljømålene ikke nås. 

 

3.6 Storulykkeforskriften 
Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter 

der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) gjelder for enhver landbasert 

virksomhet der farlige kjemikalier forekommer i mengder som er like store eller større enn 

mengdene gitt i vedlegg I i forskriften. 

 

Storulykkeforskriften § 8 stiller krav om at virksomheten skal beskrive sine omgivelser slik at 

tilsynsmyndighetene kan identifisere virksomheter i naboskap med hverandre, der 

sannsynligheten for eller konsekvensene av en storulykke kan være større på grunn av nærhet 

mellom virksomhetene og på grunn av deres beholdning av farlige kjemikalier (dominoeffekt). 

 

3.7 Forskrift om håndtering av farlig stoff  
Forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 stiller krav om at virksomheter som håndterer 

farlig stoff i slike mengder at de omfattes av storulykkeforskriften skal innhente samtykke fra 

DSB i rimelig tid før håndtering av farlig stoff påbegynnes. 

 

I følge DSB er det ikke utarbeidet faste grenser for sikkerhetsavstand til bebyggelse når det er 

snakk om virksomhet med høy risiko, som for eksempel innebærer eksplosjonsfare. Ved behov 

for arealmessige begrensninger for å sikre omgivelsene rundt anlegg som håndterer 

eksplosiver og andre farlige stoff gjøres dette gjennom fastsetting av hensynssoner, jf. plan- 

og bygningsloven. Utstrekningen av sonene vil fastsettes i hovedsak på grunnlag av 

sikkerhetsavstander, avhengig av virksomhetens risikovurdering.  
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4. Vurderinger av lokalitetene sett opp mot ulike 

parametere 

 

4.1 Geografisk plassering sett opp mot hvor avfall genereres 
Raudsand ligger vesentlig lenger unna tyngdepunktet for avfallsproduksjonen enn de andre 

tre lokalitetene. Forskjellene mellom de andre lokalitetene er trolig små når det gjelder 

samlet avstand fra produksjonsstedene for industriavfall og flygeaske fra Norge. Dalen 

gruver har imidlertid vesentlig kortere avstand til Kronos Titan, hvor syreavfallet oppstår, 

enn de andre mulige lokalitetene.  

 

De tre største kildene for uorganisk farlig avfall i Norge, som i dag går til eksternt deponi er 

avfallsforbrenningsanlegg (50-60 tusen tonn), primæraluminiumsindustrien (ca. 40 tusen tonn) 

og Kronos Titan i Fredrikstad (200-250 tusen tonn) (Norconsult 2016). Av de ni store 

avfallsforbrenningsanleggene ligger seks fra Sandnes og østover, alle ved kysten med unntak 

av Hamar, og tre ligger på kyststrekningen Ålesund-Trondheim. Hovedtyngden av 

primæraluminiumsindustrien ligger på Vestlandet, tre anlegg sør for Bergen og tre nord for 

Bergen (ett anlegg i Mosjøen). Mesteparten av avfallet genereres dermed på kyststrekningen 

fra Østfold til Aust-Agder.  

 

Mesteparten av importert avfall kommer fra svenskekysten og østlige Danmark.  

 

Norconsult har gjort grove beregninger av utslipp fra transport for tre av lokalitetene. 

Beregningen er gjort med utgangspunkt i enveistransport av alt avfall på sjø, og inkluderer 

import av flygeaske fra Norden. Verdiene er kun anslag, som gir en pekepinn om forholdet 

mellom lokalitetene. 

 

Tabell 2. Grove anslag på utslipp ved sjøtransport til tre av lokalitetene (Norconsult 2016). 

 CO₂-ekvivalenter 

(tonn/år) 

SO₂-ekvivalenter (tonn/år) 

Raudsand 14 774 233 

Rekefjord 4 856 77 

Lervika 4 848 77 

 

Det er ikke gjort et tilsvarende overslag for Dalen gruver i Brevik, men vi antar at den 

lokaliteten kommer bedre ut enn Rekefjord og Lervika, fordi den ligger nærmere Fredrikstad, 

med en betydelig avfallsmengde i form av uorganisk syre. Brevik har også kortere avstand til 

svenskekysten enn de andre lokalitetene. 

 

Miljøeffekten av disse utslippene er ikke nærmere vurdert, men Raudsand skiller seg ut i 

negativ retning.  
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NORM-avfall, som domineres av alunskifer og andre svartskifre, genereres i hovedsak i 

Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud og Hedmark. Det fins områder utenfor østlandsområdet 

hvor det forekommer svartskifer. Dette er i tynne stedegne soner. Slike skifere finnes på 

Hardangervidda, i Ryfylke og i indre Sogn i Sør-Norge. I Nord-Norge er det kjent bl.a. på 

Saltfjellet. I tillegg er det funnet svartskifer i skyvedekkene i Midt-Norge. Innholdet av uran i 

disse områdene er, med noen unntak, lite kjent (Statens strålevern/NGU).  

 

4.2  Status og potensielt oppstartstidspunkt  
Det antas at det vil være mulig å etablere deponidrift på alle fire lokaliteter innen 2022. 

Fjellhallene kan etableres over lang tid, parallelt med deponidriften. Det forutsettes at 

formelle prosesser i kommunene ikke stopper opp og at aktørene i Raudsand, Lervika og 

Rekefjord klarer å knytte til seg kompetanse på mottak, behandling og deponering av farlig 

avfall.  

 

For Dalen gruver i Brevik: NOAH har utarbeidet planprogram for Dalen gruver i Brevik, men 

Porsgrunn kommune stoppet planprogrammet med følgende vedtak: «1. Norge må ta ansvar 

for de avfallsstoffene som vi produserer på en bærekraftig måte. For å få en helhetlig 

avfallhåndtering forventer Porsgrunn kommune at staten etablerer en nasjonal plan for 

håndtering av farlig avfall og opp sirkulering av avfallsressurser. 2. Planprogram for 

etterbruk av Dalen gruve til avfallsbehandlingsanlegg og deponi stanses.» NOAH, som vil stå 

for driften av deponi i Dalen gruver, har så vidt vi vet utarbeidet det meste av 

konsekvensutredningen for etablering og drift.  

 

For Lervika er det vedtatt en kommunal reguleringsplan som inkluderer fjellhall, men denne 

dekker ikke det planlagte volumet som hallene potensielt vil utgjøre. Planprogram må 

utarbeides. Fjellhallene er tenkt etablert suksessivt, slik at de kan drive deponivirksomhet 

parallelt med utsprengning av nye haller. Miljødirektoratet forutsetter at aktørene i Lervika 

klarer å knytte til seg kompetanse på mottak, behandling og deponering av farlig avfall.  

 

For Rekefjord er det utarbeidet forslag til planprogram. Planprogrammet er utarbeidet for 

WAWE AS (WASTEWEST AS). Dette selskapet ble stiftet mars 2016 og eies av Stangeland 

Maskin AS med 75 % og Rekefjord Stone AS med 25 %. Rekefjord Stone AS vil fortsatt være 

grunneier. Neste steg er å utarbeide komplett reguleringsplan med konsekvensutredning. Bruk 

av steinbruddet til deponi for farlig avfall er ikke iht. gjeldende reguleringsplan eller 

driftsplan, og det må derfor utarbeides en reguleringsplan for den nye arealbruken. Det vil 

ennå ta noen år før steinuttaket i dagbruddet er avsluttet. I dag ligger bunnen av bruddet på 

kote -36 meter. Dagens driftsplan legger opp til uttak inntil -47 meter, innen fire år 

(Norconsult 2016), men dagens driver vil antakelig søke om å ta ut stein ned til -56 eller -59 

meter. Denne utvidelsen vil ifølge Stangeland Maskin kunne gjennomføres før 2022. Ved en 

eventuell utvidelse av bruddet mot nord-øst, vil det ta noe lengre tid og da forutsettes det at 

det kan bli noe parallelldrift med deponering, ved hjelp av skillevegg i steinbruddet. Vi legger 

til grunn at aktørene i Rekefjord knytter til seg kompetanse på mottak, behandling og 

deponering av farlig avfall.  
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For Raudsand er det utarbeidet forslag til planprogram. Planprogrammet er utarbeidet for 

Bergmesteren Raudsand. Bergmesteren er i ferd med å avslutte deponi og lagringsplass for 

farlig avfall i området, som de overtok etter konkurs. Planforslaget legger opp til opprydding i 

eksisterende deponier og arrondering av terrenget i eksisterende brudd for å tilbakeføre 

området til et natur-, landbruks- og friluftsområde. I tillegg ønsker de å etablere deponi for 

farlig avfall, i form av nye fjellhaller. Fjellhallene er tenkt etablert suksessivt, slik at man 

kan drive deponivirksomhet parallelt med utsprengning av nye haller. Vi legger til grunn at 

aktørene i Raudsand knytter til seg kompetanse på mottak, behandling og deponering av farlig 

avfall. Formannskapet i Nesset kommune har gitt sin tilslutning til å starte 

reguleringsarbeidet.  

 

4.3 Grov vurdering av tiltak og kostnader for igangsetting 
Det er vanskelig å vurdere risikoen for at prosjekter stoppes av økonomi. Kostnadsanslagene 

for etablering av deponi på de ulike lokalitetene er svært usikre. Det synes likevel som de to 

fjellhallene i henholdsvis Raudsand og Lervika vil være dyrere å etablere enn dagbruddet i 

Rekefjord og Dalen gruver. Årsaken er kostnader knyttet direkte til selve utsprengningen og 

sikringen av haller, selv om kostnadene kan fordeles over mesteparten av driftstiden ved 

suksessiv etablering av haller. Det er en nettokostnad per volumenhet fjellhall, selv ved 

avsetning på all stein som tas ut. På den positive siden kan det antas at fjellhallenes 

størrelse kan tilpasses det gjeldende markedet, slik at ikke store deponivolumer etableres 

unødvendig. Vi har ikke grunnlag for en god sammenligning av kostnader mellom Rekefjord 

og Dalen gruver.  

 

På alle lokalitetene vil det være behov for bygging av prosessanlegg og renseanlegg, samt 

personalfasiliteter. I Raudsand og Lervika vil det være kostnader til utsprengning og sikring av 

fjellhaller, som ikke dekkes inn ved salg av stein. Nedenfor er det kort nevnt kostnader til 

andre elementer: 

 Dalen gruver: Etablering av en kort tunnelåpning for direkte transport til 

behandlingsanlegget og bortleding av overflatevann  

 Lervika: Ny dypvannskai og veier  

 Rekefjord: Ny kai, tunnel direkte inn til bruddet, bunn- sidetetting og topptetting av 

deponiet 

 Raudsand: Dypvannskai  

 

4.4 Kapasitet og forventet driftstid 
Alle lokaliteter vil kunne ha et volum opp mot ti mill. m3 eller mer. Dette er sannsynligvis 

tilstrekkelig til minst 20 års drift, selv om Rekefjord ut fra anslagene i verste fall kan ha noe 

kortere driftsperiode i scenariet hvor årlig avfallsmengde er større enn i dag. Rekefjord er 

den lokaliteten med antatt minst maksimalvolum, mens Dalen gruver og Raudsand potensielt 

kan romme omtrent det dobbelte. For Lervika antas det at volumet vil kunne bli over ti mill. 

m3. Volumberegningene er gjort ut fra en antakelse om at det kan deponeres farlig avfall 

opp til kote 0.  
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Norconsult har gjort grove anslag for årlig behov for deponivolum ut fra ulike scenarier hvor 

blant annet importert mengde flygeaske og syremengde fra Kronos Titan varierer. Alunskifer 

er inkludert i alle tre scenarier, i ulike mengder. De har anslått et spenn fra minimum 250 000 

tonn/år til maksimalt ca. 700 000 tonn/år (begge scenarier baseres på 100 % svovelsyre). 

Dette krever ifølge Norconsult deponivolumer mellom ca. 215 000 m3/år og 480 000 m3/år. 

Anslaget er basert på egenvekten til de ulike avfallstypene som tas inn, og det er ikke tatt 

høyde for eventuell volumforandring etter behandling, siden behandlingsmetode og 

deponeringsmetode kan variere. I det lave anslaget er egenvekten satt til 1162 kg/m3. I det 

høye anslaget er egenvekten satt til 1458 kg/m3. Dette skyldes ulik avfallssammensetning i 

scenariene. NOAH oppgir at gipsslurry har en egenvekt rundt 1100-1200 kg/m3, men at 

egenvekten øker etter å ha blitt utsatt for trykk fra overliggende masser. Det er blitt målt 

egenvekter på 1500 -1800 kg/m3. Estimatene for levetiden som Norconsult har angitt kan 

derfor anses som konservative anslag, særlig for maksimal levetid. Vi understreker at 

usikkerheten er stor, og at egenvekten til det deponerte avfallet varierer med avfallsmiksen 

som tas inn, behandlingsmåte og deponeringsmåte. I utgangspunktet er komprimering og total 

utfylling av det tilgjengelige deponivolumet enklest i dagbrudd, men vi legger til grunn at det 

vil være mulig også i fjellhaller og gruver. Mepex har vurdert at mengden flygeaske fra 

avfallsforbrenning vil være nokså stabil de neste tiårene. Mer usikkerhet knyttes til 

genereringen av annet industriavfall enn flygeaske, tilgjengelige alternative 

behandlingsløsninger og markedssituasjonen.  

 

Det er ønskelig at et nytt deponi for uorganisk farlig avfall har deponikapasitet som varer så 

lenge som mulig. Mengden avfall det er tillatt å motta kan reguleres i utslippstillatelsen. Det 

normale er at Miljødirektoratet gir tillatelse ut fra hva som er miljømessig forsvarlig, og når 

det gjelder et deponi også ut fra hva som er behovet. Vi legger her til grunn at dagens 

regelverk og praksis for eksport og import av avfall opprettholdes som i dag.  

 

Dalen gruver: deponivolumet er anslått av NGI til ca. 18 mill. m3. Norconsult har ikke gjort 

beregninger for Dalen gruver, men hvis man legger til grunn Norconsults antakelser ved de 

andre lokalitetene gir dette en forventet driftstid på mellom 38 år og 84 år, Noe mindre hvis 

deler av dette anslåtte volumet ikke kan brukes. 

 

Lervika: Her vil det sannsynligvis kunne etableres fjellhaller på minst 10 mill. m3 

deponivolum. Dette gir en forventet driftstid på mellom 21 år og 47 år.  

 

Rekefjord: Vil trolig ha et volum på ca. 6 mill. m3 under kote 0 når bruddet er drevet ned til -

47 meter. Dersom det drives videre ned til -56 meter, og noen av pallene (kjøreveiene i 

kanten) tas ned, vil volumet være omtrent 8,3 mill. m3 (Norconsult). Dersom det skjer en 

utvidelse mot nordøst, kan volumet under kote 0 komme opp i 10,6 mill. m3. Dette gir en 

forventet driftstid på mellom 17 år (høyt scenario og 8,3 mill. m3 deponivolum) og 49 år (lavt 

scenario og 10,6 mill. m3 deponivolum)  

 

Raudsand: Her vil det sannsynligvis kunne etableres fjellhaller på 20 mill. m3 deponivolum 

(Norconsult). Dette gir en forventet driftstid på mellom 42 år og 93 år. 
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Tabell 3. Estimat for forventet driftsperiode for de ulike lokalitetene ved ulike scenarier for 

deponert avfallsmengde: fra 250 000 t/år til 700 000 t/år. 

 

Lokalitet Antatt volum (mill. m3) Driftsperiode (år)  

Dalen gruver 18 38-84 

Lervika 10 21-47 

Rekefjord 8,3-10,6 17-49 

Raudsand 20 42-93 

 

4.5 Avfallstyper som kan lagres 
Alle fire lokaliteter kan i prinsippet ta imot de typene av uorganisk farlig avfall som i dag 

leveres til NOAH Langøya.  

  

NOAH Langøya tok i 2014 imot 420 000 tonn uorganisk farlig avfall og alunskifer. COWI har 

laget en oversikt over typer av uorganisk farlig avfall som ikke leveres til NOAH Langøya. 

Omtrent 100 000 tonn leveres andre steder (ref. tabell 1).  De største fraksjonene her er 

uorganiske salter og annet fast stoff, slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand med mer 

og prosessvann, vaskevann. Det er ikke gjort vurderinger av hvilken andel av avfallet nevnt 

over som ikke kunne gått til Langøya på grunn av innhold av organiske stoffer, men vi antar at 

mesteparten går andre veier av markedsmessige grunner. NOAH Langøya har også tillatelse til 

å ta imot alunskifer, som ikke er farlig avfall. 

 

Forutsatt at behandling og stabilisering av avfallet er like god eller bedre enn den prosessen 

NOAH Langøya benytter i dag, vil alle lokalitetene kunne ta imot de samme typene farlig 

avfall som NOAH Langøya tar imot i dag.  

 

Aktørene i Dalen gruver har signalisert at de vil ta imot de samme avfallstypene som på 

Langøya, unntatt alunskifer. Berggrunnen i Dalen gruver har tilsvarende gode 

bufferegenskaper, som på Langøya.  

 

Aktørene i Lervika har ikke utarbeidet planprogram, men gjennom dialog med Norconsult har 

de beskrevet at de ser for seg å ta imot de samme avfallstypene som i dag tas imot på NOAH 

Langøya, med et mulig unntak for alunskifer. Dette er ikke bestemt. Berget i de potensielle 

fjellhallene har ikke like gode bufferegenskaper som berggrunnen i Rekefjord og Dalen 

gruver.  

 

Aktørene i Rekefjord skriver i planprogrammet at det så langt ikke er tatt stilling til hvilke 

avfallstyper som kan deponeres i Rekefjord, men at dette vil vurderes i 

konsekvensutredningen og i søknad om tillatelse etter forurensningsloven. De peker imidlertid 

på at de i utgangspunktet ønsker å deponere «alle typer uorganisk avfall» som produseres i 

Norge. For å behandle/stabilisere avfallet ønsker de også å importere visse typer avfall fra 

utlandet: «Det største volumet vil trolig bli flygeaske, bl.a. aske fra varmekraftverk som er 

basisk og har sementlignende egenskaper. Den kan også brukes til å nøytralisere syre..». 
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Bergarten i Rekefjord har gode bufferegenskaper, og det antas at et eventuelt deponi vil 

kunne ta imot de samme avfallstypene som i dag leveres til NOAH Langøya.  

 

Aktørene i Raudsand har signalisert at de kan ta imot de typene uorganisk farlig avfall som 

oppstår, samt alunskifer. Eventuell gassdannelse er tenkt løst gjennom luftesystemer. Det 

gjenstår noe dokumentasjon av de geologiske forholdene i den planlagte fjellhallen, for å 

sannsynliggjøre at det ikke er sulfidforekomster som kan danne surt grunnvann. Berget i de 

potensielle fjellhallene har ikke like gode bufferegenskaper som berggrunnen i Rekefjord og 

Dalen gruver. 
 

4.6 Geologiske og hydrogeologiske forhold  
Alle lokalitetene har berggrunn som trolig kan oppfylle kravene til geologisk barriere i 

deponiregelverket. Dalen gruver og Rekefjord har i tillegg berggrunn med god 

bufferkapasitet, som betyr at berggrunnen kan sikre at grunnvannet ikke blir surt i et langt 

tidsperspektiv. For Lervika og Raudsand mangler det mer dokumentasjon på hydrogeologien i 

fjellet hvor deponiene er tenkt plassert. Enkelte områder av berget i nærheten av de 

planlagte fjellhallene i Raudsand har forekomster av sulfidmineraler og det er ikke 

dokumentert at området hvor fjellhallene er tenkt etablert ikke inneholder sulfidmineraler.  

 

Det er viktig at deponiet har egenskaper som gjør at avfallet kan ha stabile forhold i et svært 

langt tidsperspektiv.   

 

I Norge har vi i all hovedsak friske uforvitrete bergarter med ev. overdekking av unge 

sedimenter med umoden utvikling av jord. Dermed blir infiltrert nedbør i bergartene i stor 

grad påvirket av forholdsvis friske reaktive mineraler i disse bergartene, og grunnvannet 

bærer dermed preg (i pH, oppløste elementer) av bergartens sammensetning over lang tid. 

Grunnvann i basiske bergarter, så som kalkstein og kalkspatmarmor, og basiske intrusiver 

(eks. anortositt, gabbro), har høyere pH-verdier (>8) sammenlignet med sure bergarter (eks. 

sandstein, granitt, gneis; Frengstad, 2002) og er dermed bedre i stand til å holde pH i 

porevannet innenfor de ønskede verdier for kjemisk stabilitet av det basiske avfallet. Denne 

bufferkapasiteten for forskjellige bergarter, dvs. å kunne begrense avvik i grunnvannets pH-

verdier i kontakt med avfallet, vil være en ekstra sikkerhet med hensyn til å holde avfallet i 

deponi kjemisk stabil over lang tid. 

 

For alle lokaliteter planlegges det deponering under kote 0.  

 

Dalen gruver i Brevik 

Dalen gruver er en kalksteinsgruve med underjordsdrift. Produksjonen ved Dalen gruver skjer 

i dag hovedsakelig i områder under sjøen, og gruvas dypeste punkt er ca. 350 m under 

havoverflaten.  

 

Miljødirektoratet og NGU har gjennomført befaring i gruvene. Bergmassene fremstår generelt 

som massive, kompetente og med liten oppsprekking, og det ble ikke registrert innlekkasje av 

grunnvann av betydning. Unntaket fra dette generelle inntrykket er de få tilfellene der 

tunneler og gruverom krysser større forkastninger som gir økt oppsprekking av bergmassen og 
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i noen tilfeller også innlekkasje av grunnvann. I disse forkastningssonene er det gjennomført 

systematisk sikring med fjellbolter, sprøytebetong og sementinjeksjon for å øke stabiliteten 

og redusere innlekkasje av grunnvann. Det bør vurderes om det er behov for ytterligere 

sikringstiltak i forkastningssonene, dersom gruva skal benyttes til deponi. 

 

Det fremgår av geologiske kart at halvøya utover mot Brevik gjennomsettes av flere 

forkastninger der de fleste har øst-vest retning. Det finnes opplysninger om at det er knyttet 

lekkasjer til enkelte av disse forkastningene i forbindelse med gruvedriften.  

 

Aktsomhetskartet for dypforvitring for området rundt Dalen gruver tyder på sannsynlighet for 

dypforvitring over deler av gruven. Dette må undersøkes nærmere i felt.  

 

De hydrogeologiske forholdene i nedbørsfeltet til Dalen gruver er sterkt påvirket av tidligere 

dagbrudd, samt store sammenhengende underjordiske tunneler og gruveåpninger med 

betydelig horisontal utbredelse. Sentralt i nedbørsfeltet er det også et større rasområde fra 

1970-tallet, forårsaket av annen type gruvedrift, hvor for liten andel av berget ble satt igjen 

til støttestruktur. NGU anbefaler at det fremskaffes en bedre oversikt over omfanget av 

innlekkasje av vann gjennom rasområdet, åpne gruveganger og de dagnære tunneler og 

bergrom, for å iverksette tiltak for å redusere innlekkasjen av vann i gruvesystemet. Det vil 

være behov for omfattende tettingstiltak mot infiltrasjon av overflatevann.  

 

Topografien rundt Dalen gruver gir en hydraulisk gradient i fjellet ned mot havnivå og ut mot 

Eidangerfjorden i øst. Numerisk hydrogeologisk modellering er anbefalt for å vurdere 

nærmere de hydrauliske forholdene og grensen mellom ferskvann (grunnvann) og saltvann 

(sjøvann) i et eventuelt deponi i Dalen gruver. NGU angir at bidraget fra grunnvann 

sannsynligvis spiller en neglisjerbar rolle i forhold til den innadvendte hydrauliske gradienten 

fra sjøvann i den delen av Dalen gruver, som ligger under havnivå når den er fylt igjen som 

deponi.  

 

Det pumpes i dag ut vann fra gruvesystemet fra flere nivåer, og mest fra de øverste 

pumpestasjonene som er betydelig påvirket av innlekkasje av nedbør gjennom gruveåpninger 

og innlekkasje av infiltrert nedbør. I driftsperioden, og etterdriftsfasen fram til sigevannet er 

så rent at det kan slippet urenset til sjø, vil innlekkasjevann måtte pumpes ut av fjellhallene 

og renses før det slippes ut til resipient. Det er viktig at innlekket vannmengde reduseres så 

mye som mulig. Etter den aktive driftsfasen vil gruven fylles med vann og det vil ikke lenger 

være en innadrettet grunnvannsstrøm slik at en viss utadrettet grunnvannstrøm må påregnes. 

I hvilken grad grunnvannet vil bli påvirket at det deponerte avfallet, og behovet for fortsatt 

rensing, må vurderes nærmere.  

 

NGU anbefaler at det resterende åpne gruvesystemet etter avsluttet deponering holdes 

drenert. Dette for å forhindre oppbygging av et fritt vannspeil i gruvesystemet over 

deponinivå som kan resultere i en hydraulisk gradient gjennom det deponerte avfallet og 

mulig lekkasje av forurensninger ut i sprekkesystemer i omliggende bergmasser. Dette må 

vurderes nærmere. 
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COWI anbefaler at 20 % av arealet ikke fylles (la det være igjen åpne tunneler), for bedre å 

kunne overvåke og eventuelt gjøre avbøtende tiltak. De angir at dette vil være eneste 

mulighet for å komme til deponiet på et senere tidspunkt om det er nødvendig. 

Miljødirektoratet er skeptisk til denne løsningen, fordi åpne hulrom kan medføre større 

vanngjennomstrømning og dermed også øke utvaskingen fra det deponerte avfallet. Den 

stedsspesifikke risikovurderingen som skal gjennomføres for underjordisk deponi skal ta høyde 

for de forholdene som COWI tar opp, og det skal være lagt inn sikkerhetsmarginer i de 

vurderinger som gjøres slik at det ikke vil være behov for tiltak i etterkant. Den løsningen 

som COWI skisserer vil også være vanskelig å gjennomføre i praksis.  

 

Kalksteinen i Dalen gruver er en forholdsvis homogen og massiv basisk bergart med gode 

kjemiske og fysiske egenskaper med hensyn til det basiske avfallet. Kalksteinen inneholder 

ikke sulfider av betydning og har en lav grad av oppsprekking. Forkastningene registrert i 

gruven er forholdsvis tette og kalksteinen er selvtettende i kontakt med grunnvann over lang 

tid. Dalen gruver vurderes som aktuell for videre utredning til mulig deponi for uorganisk 

farlig avfall. Dette vil være et underjordisk deponi, hvor det skal gjennomføres stedsspesifikk 

risikovurdering i henhold til avfallsforskriften kap. 9. 

 

Lervika  

Det er planlagt å sprenge ut fjellhaller hvor det skal deponeres farlig avfall. Utpumping av 

innlekkasjevann vil gi en innadrettet hydraulisk gradient i driftsfasen. Vann fra deponiet må 

renses før det slippes ut i resipienten.  

 

Bergarten i utbyggingsområdet er antatt å være forskjellige gneistyper, hovedsakelig 

øyegneis. Det er lite sannsynlig at øyegneisen inneholder betydelige mengder sulfider, men 

dette bør bekreftes gjennom karakteriseringsprogrammet. Gneis, uten betydelige 

sulfidmineraler, er ansett som en god vertsbergart så lenge porevannet i deponimassene er av 

basisk karakter. Øyegneis har mindre gode kjemiske egenskaper enn bergartene i Dalen gruver 

og Rekefjord med hensyn til det basiske avfallet. pH-verdiene i grunnvann som kommer i 

kontakt med avfallet vil være <8.  

 

Massiv gneis har lav hydraulisk ledningsevne og grunnvannsstrømningen vil derfor være styrt 

av sprekker. Grunnvannskjemien i fjellet, samt sprekker og mineralogien i vertsbergarten, bør 

dokumenteres med hensyn til pH før etablering av fjellhaller. Aktsomhetskartet for 

dypforvitring rundt Lervik viser at noen arealer innenfor det området som er planlagt til 

deponi kan være berørt av dypforvitring. Dette bør undersøkes nærmere i felt. Gneisen i 

området er antatt å ha lav permeabilitet, men for å bekrefte fjellets lave permeabilitet bør 

det gjøres ytterligere undersøkelser av berggrunnen. Injisering kan bidra til bedre tetting i 

svakhetssoner.   

 

Ut fra reguleringsplanen er hallene plassert ca. 300 m fra Fedafjorden. Tykkelsen på den 

geologiske barrieren blir dermed minimum 300 m. Det er noe oppsprekking i området hvor 

fjellhallene er planlagt plassert. NGU har vurdert dette og konkludert med at ifølge kart og 

flyfoto ser området lenger vest under Refstiheia ut til å være mindre oppsprukket.  
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Innlekkasje av grunnvann inn i fjellhallene kan redusere grunnvannsnivået og vannivået i 

innsjøene som ligger over og i nærheten av fjellhallene. Dette kan videre redusere 

vannføringen i bekker og vassdrag som ligger over og i nærheten av fjellhallene. Fjellhallene 

kan tettes ved injisering for å redusere innlekkasjene.  

 

Det må vurderes om fjellhallene skal plugges etter avsluttet deponering, for å redusere 

drenering av grunnvann og vanngjennomstrømning gjennom deponerte masser. 

Strømningsmønsteret vil være styrt av sprekkegeometrien i fjellet og denne må undersøkes 

ytterligere.  

 

NGU anbefaler at det utføres en detaljert kartlegging av strukturgeologi, et boreprogram, 

måling av bergspenninger og hydrogeologiske undersøkelser for en best mulig kvalitetssikret 

karakterisering av fjellet der deponiet skal sprenges ut. De anbefaler også å undersøke 

geotekniske data fra konstruksjonen av E39-tunellen og tilgangsveier i området like vest for 

Refstiheia.  

 

Type berggrunn og avstand fra planlagte fjellhaller til resipient kan indikere at berget vil 

være tilstrekkelig som geologisk barriere i deponi for farlig avfall. Farlig avfall er tenkt 

deponert under kote 0 og det vil hindre en utadrettet grunnvannsgradient i driftsfasen. 

Øyegneis har mindre gode kjemiske egenskaper enn bergartene i Dalen gruver og Rekefjord 

med hensyn til det basiske avfallet. Deponi for farlig avfall er planlagt etablert i fjellhaller 

som ikke er sprengt ut per i dag. Det foreligger lite informasjon om geologiske og 

hydrogeologiske forhold ved denne lokaliteten, og det er dermed større usikkerhet knyttet til 

om den vil egne seg som geologisk barriere i deponi for farlig avfall. Dette vil være et 

underjordisk deponi hvor det skal gjennomføres stedsspesifikk risikovurdering i henhold til 

avfallsforskriften, kap. 9. 

 

 

Rekefjord 

Deponiet er tenkt etablert i et åpent steinbrudd. Beliggenheten til steinbruddet på en åsrygg, 

på et nes ut i sjøen, gjør at bruddet har et meget begrenset nedbørsfelt og potensielt 

tilstrømningsområde for overflatevann. Ved avsluttet dagbrudd vil bunnen av dagbruddet 

være på kote -59 m.  

 

Berggrunnen på Vallnes består av en dypbergart som kalles monzonoritt, som hovedsakelig 

består av silikatmineralet kalifeltspat. NGU angir at det generelle inntrykket etter befaringen 

er at berggrunnen i området framstår som mekanisk sterk, moderat oppsprukket og med lav 

permeabilitet. Silikatmineralforvitring er styrt av pH. Den deponerte gipsen på Langøya, som 

er sammenlignbar med den prosessen som trolig vil bli benyttet i Rekefjord, viser at pH ligger 

mellom 8-10. Da forvitring av silikatmineraler er styrt av H+ vil forvitringen av berget i 

tilknytning til deponimassene være ubetydelig. En ubetydelig forvitring av fjellveggene i 

fremtiden forutsetter at avrenningen fra fremtidig deponerte masser fortsatt vil være av 

basisk karakter. Om det deponeres avfall med sur avrenning vil dette kunne løse opp 

mineraler og redusere fjellveggens egnethet som geologisk barriere. Avfall bør i størst mulig 

grad deponeres slik at det ikke forekommer sur avrenning fra massene inn mot den geologiske 
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barrieren, men H+ fluksen fra deponerte masser til friske mineralflater er liten og vil avta 

med tiden etter hvert som det dannes sekundære forvitringsmineraler. 

 

Multiconsult har vurdert tykkelsen på fjellet fra kant av bruddet til sjøen til å være minimum 

100 meter. Innledende undersøkelser og befaring utført av Norconsult og NGU viser lite 

innlekkasje av saltvann inn til dagbruddet, noe som tyder på lav permeabilitet i 

sprekkesystemet. Dette må bekreftes med ytterligere undersøkelser. Dersom det er soner 

med større lekkasjer er det mulig å injisere sonene for å redusere gjennomtrengelighet. Det 

skal også drives dypere ned i bruddet før avslutning noe som kan gi økt innlekkasje av 

sjøvann. 

 

Det er antydet flere sprekkesoner som krysser dagbruddet i en Ø-V retning, samt noen N-S 

gående sprekkesoner. Jern- og manganutfellinger kan bidra til å tette sprekkene, og redusere 

vanngjennomtrengeligheten i bergmassen. Dette kan forklare den lave innlekkasjen fra sjøen 

til dagbruddet, på tross av oppsprekkingsgraden i berggrunnen. Flyfoto fra 2003 viser en 

sprekkesone som går inn mot dagbruddet fra vest mot øst. Denne bør undersøkes og eventuelt 

sikres for lekkasjer.  

 

I dag lenses vann i dagbruddet ut til sjøen. Mengde vann som pumpes ut er uvisst, men 

virksomheten som driver pukkverket opplyser at det pumpes uregelmessig og en «ubetydelig 

mengde». Det har blitt observert vanninnsig i dagbruddet i den nordvestlige veggen, med en 

innstrømningsrate i størrelsesorden 10 l/min. Konsulenten har vurdert at denne sonen kan 

tettes ved injeksjonsarbeid.  

 

Under fylling av deponiet med farlig avfall vil grunnvannsnivået følge omtrent nivået med 

fyllmassene. Overskytende vann over dette nivået må sannsynligvis pumpes opp og renses før 

videre håndtering og dypvannsutslipp. Under disse forholdene vil deponiet ha en innadrettet 

grunnvannsgradient og det vil ikke være en transport av forurensninger ut av deponiet.  

 

Når deponiet er fylt opp til kote 0, vil grunnvannsnivået også ha nådd denne høyden, og ved 

videre overdekking med rene masser uten utpumping av grunnvann, kan det dannes en 

utadrettet grunnvannsgradient ut av deponiet mot fjorden. Det er viktig å redusere 

infiltrasjon av overflatevann ved avsluttet drift, for å redusere den utadrettede gradienten. 

Det forutsettes at det etableres et tettelag på toppen når deponiet er ferdig fylt.  

 

Norconsult angir at type berggrunn, innlekkasjerater og mektigheten på bergveggene mellom 

steinbruddet og fjellet kan indikere at dette vil være tilstrekkelig som geologisk barriere i 

deponi for farlig avfall, men dette må vurderes nærmere med oppfølgende undersøkelser. 

Monzonoritt er en massiv basisk bergart med gunstige kjemiske og fysiske egenskaper med 

hensyn til det basiske avfallet. Den egner seg som barriere i deponi hvor det skal deponeres 

basisk avfall. Farlig avfall er tenkt deponert opp til kote 0 og det vil hindre en utadrettet 

grunnvannsgradient i driftsfasen. Et åpent dagbrudd er gunstig med hensyn til avgassing fra 

avfallet under og etter deponering, og deponiet kan egne seg for deponering av NORM-avfall, 

inkludert alunskifer og andre syredannende bergarter.  
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Rekefjord er tenkt etablert som et åpent deponi. Deponiregelverket stiller krav om dobbel 

bunn- og sidetetting. I tillegg til tilstrekkelig geologisk barriere, er det krav om at bunn- og 

sidetettingen også skal bestå av en kunstig membran. Den kunstige tetningsmembranen som 

er påkrevd for deponier for ordinært og farlig avfall skal tjene som en ekstra sikkerhet i den 

perioden hvor det er forventet at deponiet har de største utslippene, men den kunstige 

membranen vil ha en begrenset holdbarhet. Når denne er brutt ned, er det tenkt at den 

stedegne naturlige geologien skal sikre at det fortsatt er en tilstrekkelig barriere for 

sigevannet. Innadrettet grunnvannstrøm er ikke en tilstrekkelig barriere nummer to for et 

åpent deponi. På et tidspunkt vil det hydrauliske trykket inni deponiet bli høyere enn trykket 

på utsiden, og det kan finne sted en transport av vann fra deponimassene, dersom bunn- og 

sidetettingen ikke er tilstrekkelig.  

 

 

Raudsand 

Også her er det planlagt å sprenge ut fjellhaller, hvor det skal deponeres farlig avfall. Det vil 

være mer enn 300 m overdekning over fjellhallene. Vi har lagt til grunn at innlekkasjevann vil 

bli pumpet ut under drift og dette vil gi en innadrettet hydraulisk gradient i driftsfasen.  

 

I Raudsand planlegges det å etablere fjellhaller i granittisk gneis. Tykkelsen på den geologiske 

barrieren er betydelig, og er anslått til 1300 m fra selve fjellhallene. Granittisk gneis har lav 

bufferkapasitet og alle potensielle kilder til surt grunnvann må derfor dokumenteres grundig. 

Granittisk gneis er en forholdsvis massiv bergart med lav til moderat oppsprekking. Gneisen 

vil ha lav hydraulisk konduktivitet og grunnvannsstrømningen vil være kontrollert av sprekker. 

Myrdannelsen i området indikerer minimal infiltrasjon av overflatevann til undergrunnen. Det 

er viktig å unngå en vertsbergart med mineralisering, særlig av sulfider. Om sulfider 

forekommer i sprekkefyllingene i tilknytning til amfibolittiserte bergarter vil dette kunne 

påvirke grunnvannskjemien, da grunnvannsstrømningen er antatt å være kontrollert av 

sprekkene.  

 

Det er innslag av amfibolittiserte bergarter i området. Geologiske kart over området viser at 

det strekker seg linser med amfibolittisert gabbro og dioritt inn i området hvor det planlegges 

å etablere fjellhaller. Amfibolitter er assosiert med sulfidanrikninger som kan gi surt 

grunnvann med lav pH. Granittisk gneis som vertsbergart har ikke gode kjemiske egenskaper 

med hensyn til det basiske avfallet, slik at, for eksempel, verdiene for pH for grunnvann, som 

eventuelt kommer i kontakt med avfallet, er <8. I tillegg kan pH verdiene bli enda lavere hvis 

grunnvannet kommer i kontakt med betydelige mengder av sulfider. Amfibolittiserte 

bergarter kan ha sulfidanrikninger, spesielt i sprekkefyllinger. Disse kan gi innlekkasje av surt 

grunnvann inn til deponiet. Gneis er en bergart med begrensede bufferegenskaper og en 

grunnvannsstrømning gjennom sulfidmineraler kan gi innlekkasje av surt grunnvann som kan 

løse opp og mobilisere forurensning fra deponimassene.  

 

Raudsand gruve, hvor det tidligere er utvunnet jernmalm, er lokalisert øst og sør for 

planlagte fjellhaller. Disse er lokalisert mellom området hvor det er planlagt fjellhaller og 

resipienten, høyere opp i terrenget. I det videre arbeidet må det vurderes om endring i 
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strømningsmønsteret i fjellet kan gi innlekkasje av grunnvann som er påvirket av 

deponeringen i nedlagte gruvesystemer.  

 

I sin vurdering av lokaliteten angir NGU at med en betydelig hydraulisk gradient, fra 

nedbørsfeltet ca. 300-500 m overfor deponiet, er det viktig å få en god forståelse av 

grunnvannsforhold gjennom hydrogeologisk modellering basert på gode grunnlagsdata. Det er 

viktig å få et anslag over grunnvannstransporten i fjellet med hensyn på spredningsveier og 

størrelse/omfang.  

 

Eventuelle innlekkasjer til hallene må pumpes ut av hallene, noe som vil gi en lokal 

innadrettet gradient inn mot fjellhallene. Det må undersøkes om dette kan medføre 

innlekkasje av surt grunnvann fra sulfidanrikningene sør for fjellhallene. Dette kan løse opp 

metaller og andre komponenter som ligger bundet i det stabiliserte avfallet.  

 

Fjellhallene bør plugges etter endt deponering for å redusere drenering av grunnvann. 

Betongplugger og fjellinjisering vil redusere drenering av grunnvann ut. Deponiet i hallene vil 

deretter fylles med grunnvann. Grunnvannet vil heves tilnærmet til dagens nivå. I følge 

Norconsult vil det sannsynligvis være mindre strømning av grunnvann gjennom det deponerte 

avfallet enn gjennom berggrunn ellers på grunn av den lavere vanngjennomtrengeligheten til 

deponimassene sammenlignet med bergsprekkene. Dette indikerer at det kan være behov for 

tettetiltak i form av injisering, og det må vurderes nærmere.  

 

Området hvor det er planlagt å etablere fjellhaller må undersøkes nærmere. NGU anbefaler 

at det først utføres en karakterisering av fjellet der deponiet skal etableres gjennom et 

boreprogram for kartlegging av bergarter og kjemisk sammensetning (særlig innhold av 

sulfider), strukturgeologi, måling av bergspenninger og nærmere hydrogeologiske 

undersøkelser. 

 

Den granittiske gneisen er forholdsvis massiv med lav til moderat oppsprekking i arealer uten 

innslag av amfibolitter og/eller jernmineralisering. Type berggrunn og avstand fra planlagte 

fjellhaller til resipient kan indikere at denne vil være tilstrekkelig som geologisk barriere i 

deponi for farlig avfall, men det må gjøres ytterligere undersøkelser av berggrunnen i 

området hvor fjellhallene planlegges etablert for å bekrefte fjellets lave permeabilitet. 

Vertsbergarten har lav bufferkapasitet og alle potensielle kilder til surt grunnvann må derfor 

dokumenteres grundig. Deponi for farlig avfall er planlagt etablert i fjellhaller som ikke er 

sprengt ut per i dag. Det foreligger mindre informasjon om geologiske og hydrogeologiske 

forhold ved denne lokaliteten, og det er dermed større usikkerhet knyttet til om den vil egne 

seg som geologisk barriere i deponi for farlig avfall. Dette vil være et underjordisk deponi 

hvor det skal gjennomføres stedsspesifikk risikovurdering i henhold til avfallsforskriften 

kap. 9. 
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4.7 Vurderinger som må gjøres for alle deponiene for å sikre trygg 

deponering 
For alle lokalitetene bør det utredes nærmere hvilken konsekvens det kan få dersom 

forurensning spres fra deponiene og hva som er mulig påvirkning på miljøet. Det er også 

viktig å vurdere mulige effekter av deponeringen på veldig lang sikt. Det må også ses i 

sammenheng med hvordan avfallet er stabilisert og hvor forskjellige typer avfall er 

deponert. Dersom avfallet kan ha forskjellige egenskaper, blant annet på grunn av 

forbehandlingen av avfallet, må det belyses hvilke konsekvenser dette kan ha for 

spredningen.  

 

Farlig avfall skal deponeres under kote 0, og i driftsfasen vil det i tillegg bli pumpet ut vann 

fra deponiene. Dette vil medføre at det vil være et innadrettet vanntrykk inn i deponiet. Når 

pumping av vann avsluttes vil denne gradienten snu. Hvor stor transport av miljøgifter som vil 

forekomme fra de deponerte massene, vil være avhengig av tettheten på den geologiske 

barrieren og hvor godt miljøgiftene er stabilisert i deponiet. Dette er forhold som vil bli fulgt 

opp i en tillatelse til deponering.  

 

I Dalen gruver, Lervika og Raudsand er det planlagt underjordiske deponier. Når det gjelder 

underjordiske deponier er det er viktig at den stedsspesifikke risikovurderingen som skal 

gjennomføres omfatter vurderinger av om det er noen deler av gruva som ikke er egnet for 

deponering og om enkelte deler av gruva bør avsluttes seksjonsvis. Det er viktig at 

gruvegangene fylles mest mulig opp med masser for å begrense kontakten mellom deponerte 

masser og vann. Det må gjøres vurderinger av hvor mye vann som kan komme i kontakt med 

avfallet, hvilke effekter som kan oppstå som følge av at vann kan komme i berøring med de 

deponerte massene på kort og lang sikt og av hva som kan skje med det deponerte avfallet på 

lang sikt. Det er videre viktig at den stedsspesifikke risikovurderingen beskriver etterdrift av 

deponiene i et langt tidsperspektiv. Videre må den beskrive hvordan det skal tilrettelegges 

for at deponiene konstrueres slik at det ikke vil være behov for pumping av sigevann fra 

deponiene i uoverskuelig framtid, samtidig som forurensningsfare unngås. For et underjordisk 

deponi skal det også defineres stedsspesifikke mottakskriterier. Dette vil være tilsvarende 

vurderinger som myndighetene har gjort i deponiregelverket, når det gjelder innhold i, og 

utlekking fra, de deponerte massene (ut fra punktene avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, 

punkt 2.6.1).  

 

4.8 Sikkerhet for helse og miljø 
Alle faremomenter for liv og helse gjelder ved alle lokaliteter. Utredningen som er 

gjennomført er ikke en komplett ROS-analyse, men korte vurderinger finnes i eget vedlegg i 

konsulentrapportene. Grundige vurderinger av faren for uønskede hendelser og effekt på 

helse og miljø, vil måtte være en sentral del av en konsekvensutredning ved alle lokaliteter. 

Det understrekes samtidig at en tillatelse til drift av et deponi for uorganisk farlig avfall vil 

sette svært strenge miljø- og sikkerhetskrav.  Den mest alvorlige hendelsen som kan utgjøre 

sikkerhets- eller helserisiko er vurdert å være feil behandling av avfall i 

behandlingsanlegget, med påfølgende utvikling av giftig eller brennbar gass. Avfallet i seg 

selv er ikke brennbart. Noen hendelser har bare effekt lokalt på skip, losseplass, 
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behandlingssted eller i deponiet, mens andre potensielt kan påvirke befolkning i 

boligområder rundt. Lokaliteten hvor effekten av en uønsket hendelse har minst potensiell 

effekt på befolkning vil være i Raudsand, hvor avstanden til boligområder er størst. 

Lokaliteten hvor flest mennesker kan bli påvirket av en hendelse er Dalen gruver, hvor 

behandlingsanlegget, der risikoen for alvorlige ulykker er størst, vil ligge skjermet til i 

dagbruddet omtrent 350 meter unna nærmeste bolig. Ved alle lokaliteter vil det være annen 

virksomhet relativt nær kai, hvor lossingen skjer. I Brevik har både Norcem og Renor 

aktivitet på eller nær kaiområdet. Begge omfattes av storulykkeforskriften.  

 

4.8.1 Transport 

Mertransport på vei som følge av etablering av deponi kan tilsvare opptil 16 tunge kjøretøy 

daglig. Dette anslaget er basert på en avfallsmengde på 830 000 tonn med en fordeling der 20 

% av avfallet fraktes på vei og 80 % på skip. 830 000 tonn er omtrent 200 000 tonn mer enn 

det som mottas på Langøya i dag, når det legges til grunn at syren er fortynnet før transport. 

For de fleste lokalitetene vil en betydelig høyere andel ankomme med skip. Trafikkøkningen 

vil øke sannsynligheten for trafikkulykker, men trolig marginalt. Miljøeffekter av ulykke med 

tap av last er ikke nærmere vurdert. 

 

Forlis av skip (3400-4500 tonn) med flygeaske er vurdert av COWI. Som mulige konsekvenser 

har de angitt at miljøgifter (tungmetaller) blir tilgjengelig for opptak og kan akkumuleres i 

næringskjeden. Vi deler vurderingen av at flygeaske kan bli tilgjengelig for opptak i 

næringskjeden, men erfaring etter uhellsutslipp utenlands indikerer at denne risikoen er 

liten. COWI påpeker også at det kan dannes hydrogengass og ammoniakk når flygeasken 

kommer i kontakt med vann, men at denne vil fortynnes raskt. Ved tap av flygeaske fra 

grunnstøting eller kollisjon vil miljøeffekten være størst lokalt ved at større partikler 

sedimenteres og dekker bunnfauna og bunnflora.  

 

Analyse av sjøtransport og faren for forlis og uhell ved transport av syre og flygeaske er 

tidligere foretatt for transport til Langøya. Den viste lav risiko for syre, og akseptabel risiko 

for flygeaske. I risikovurderingen som er gjennomført angis det at det forventes at sedimenter 

kan få akutt toksiske nivåer av noen metaller.  Maks restitusjonstid lokalt i et begrenset 

område ble angitt til 3-10 år. 

 

4.8.2 Lossing 

Ved lossing med grabb kan det forekomme spill av avfall til sjø. Flygeaske som transporteres 

med skip er finkornet og kommer i fuktet form. Det vil være naturlig at det i en tillatelse 

settes krav til forbyggende tiltak som hindrer spill og reduserer støv ved lossing. For lossing av 

svovelsyre vil det trolig benyttes losserør direkte fra kai til syrelager på behandlingsanlegget. 

I Brevik er det to virksomheter, Norcem og Renor, som ligger relativt nær kaiområdet. På de 

andre lokalitetene er det også annen virksomhet på kai. Generelt vil høy aktivitet kunne øke 

faren for uønskede hendelser. 
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4.8.3 Lagring 

Lagret aske kan spres med vann eller vind, dersom den ikke oppbevares beskyttet og under 

tak. Ved utilsiktet fukting av flygeaske kan det dannes ammoniakkgass eller hydrogengass. 

Under vanlige omstendigheter vil gassen raskt fortynnes. Syre vil måtte lagres på lukkede 

tanker, som har oppsamlingsinnretninger som ekstra sikkerhet ved eventuelle lekkasjer. Vi 

anser ikke lekkasje av fortynnet svovelsyre som en stor risiko.  

 

4.8.4 Behandling   

I behandlingsanlegget vil det bli små utslipp av hydrogengass og ammoniakk. Det forventes 

ikke at disse utslippene vil være merkbare ved nærmeste boliger. Ved feil håndtering kan det 

potensielt oppstå uønskede utslipp. Nitrøse gasser er giftige og kan dannes ved blanding av 

salpetersyre og jernholdig syre. Blåsyre er også akutt giftig og kan dannes ved reaksjon 

mellom cyanidholdig avfall og syre. Hydrogengass er eksplosiv, og kan dannes ved at filterstøv 

som inneholder ikke-oksidert metall reagerer med vann. Det forutsettes at det etableres 

sannsynlighets- og konsekvensreduserende tiltak for å unngå gassutslipp til luft som følge av 

kjemisk reaksjon.  

 

Over er det lagt til grunn at behandlingsteknologien ligner den som brukes på Langøya i dag, 

ved nøytralisering av syre med flygeaske og andre typer industriavfall. Vi har ikke vurdert hva 

som blir konsekvensen dersom enten mengden syreavfall eller mengden flygeaske blir 

vesentlig redusert som følge av annen behandlingsteknologi eller andre forhold. 

 

4.8.5 Deponering 

Det er ikke beskrevet alvorlige risikomomenter ved selve deponeringen, unntatt 

kjøretøybranner etc. Det forutsettes at avfallet er ferdig stabilisert før deponering. For 

underjordiske deponier som deponier i fjellhaller og gruver foreligger enda strengere krav til 

innhold av organisk materiale i avfallet og til reaktivitet. 

 

4.8.6 Utslipp til vann fra deponi 

 

4.8.6.1 Utslippene fra NOAH Langøya  

Vi kjenner ikke utslippene fra potensielle nye deponier, og tar derfor utgangspunkt i 

utslippene fra NOAH Langøya.  

 

Vann fra deponiene på Langøya (nedbør og vann fra avfall) samles i vannreservoar. Noe av 

vannet resirkuleres løpende i behandlingsprosessen, mens overskuddsvannet, 600000-800 000 

m3/år, renses og slippes til sjø i dykket avløpsledning på 30 m dybde 80 m fra land. De årlige 

utslippene av renset sigevann fra deponiene i 2009-2013 var 2,3 kg arsen (As), 2,9 kg bly (Pb), 

4,5 kg kadmium (Cd), 2,9 kg kobber (Cu), 18,8 kg sink (Zn), 14,5 kg nikkel (Ni), 1,3 kg krom 

(Cr) og 0,026 kg kvikksølv (Hg). 

 

Mengden sigevann fra deponiene på NOAH Langøya vil avta betydelig når deponiene avsluttes 

og avslutnings- og etterdriftsplanen iverksettes. Sigevannet vil fortsatt ledes gjennom 
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renseanlegget, og det er krav om at utslippet skal renses til samme nivå som i dag. Dermed vil 

totalutslippet bli mindre. 

 

På et tidspunkt etter at deponiet er avsluttet, forventes det at sigevannet vil være så rent at 

det kan slippes urenset til sjø. Det er viktig for belastningen på vannforekomsten at 

sigevannsutslippet er redusert så mye som mulig før rensing avsluttes. For NOAH Langøya har 

vi stilt krav om at sigevannsmengden fra deponiene skal være redusert til et visst nivå, og den 

årlige sigevannsmengden ha stabilisert seg, før NOAH Langøya kan avslutte rensing av 

sigevannet. Med den løsningen som er valgt på Langøya, vil sigevannsmengden etter at 

deponiet er avsluttet være redusert fra 600 000 m3 til 25 000 m3 per år. Totalt utslipp fra 

deponiene på Langøya etter avsluttet etterdriftsfase, dvs. når sigevannet kan slippes urenset 

til sjø, er beregnet til 0,25 kg As, 0,13 kg Pb, 0,53 kg Cd, 0,11 kg Cu, 0,16 kg Zn, 0,2 kg Ni, 

0,08 kg Cr og 0,00034 kg Hg.  

 

Vilkår for avslutning og etterdrift av deponiene på Langøya skal gis av Miljødirektoratet og 

utkast til endret tillatelse er sendt til NOAH Langøya. Det er angitt krav om at sigevannet skal 

ledes fra deponiene til dykket utslipp i resipient via sigevannsledning også etter at rensing er 

avsluttet. 

 

4.8.6.2 Utslipp til vann fra nytt deponi  

Det vil i tråd med vanlig praksis bli stilt krav om oppsamling av sigevann fra et nytt deponi for 

uorganisk farlig avfall. Det vil også kreves rensing av sigevannet og at sigevannet skal ledes ut 

i resipienten i dykket avløpsledning i en viss avstand fra land. Hvordan dette skal gjøres vil 

avhenge av forholdene i resipienten.  

 

Beste tilgjengelige teknikk (BAT) og krav i deponiregelverket skal legges til grunn ved 

behandling av søknad om nytt deponi for uorganisk farlig avfall. Dette innebærer at ved 

behandling av søknad om nytt deponi kan det bli stilt strengere krav enn de kravene som er 

stilt til NOAH Langøya i dag.  

 

Mengden nedbør og vann fra avfallet, samt vann utpresset fra deponimassene, vil avhenge av 

blant annet hvor et deponi for uorganisk farlig avfall lokaliseres, om det er åpent eller 

underjordisk deponi og hvordan avfallet behandles før deponering. Enkelte av disse faktorene 

er ikke kjent per i dag, og vi har tatt utgangspunkt i dagens og framtidige utslipp fra NOAH 

Langøya når vi har gjort våre vurderinger av utslipp av sigevann (mengde og konsentrasjon) 

fra deponerte masser i driftsfasen og etter avsluttet rensing.  

 

Når det gjelder deponering i gruver/fjellhaller, har Miljødirektoratet lagt til grunn at mest 

mulig overflatevann avskjæres før det renner inn i gruva, slik at dette ikke trenger å renses. 

Dette vil medføre betydelig reduksjon i vannmengden som må renses, og mengden utslipp fra 

deponiet blir da sannsynligvis mye lavere enn dagens vannmengde på Langøya, som er et 

åpent deponi.  
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4.8.6.3 Klassifisering av resipienten og resultater fra tidligere overvåking  

Det må vurderes om utslippet fra et nytt deponi for farlig avfall vil kunne føre til en 

forringelse av tilstanden i vannforekomsten eller medfører at miljømålet ikke nås. Det er bare 

Dyngadypet-Sirevåg (Rekefjord) og Fedafjorden-Ytre (Fedafjorden) som er i god økologisk 

tilstand. De andre vannforekomstene er i moderat eller dårlig tilstand. Ingen av 

vannforekomstene oppnår god kjemisk tilstand, utenom Dyngadypet-Sirevåg (Rekefjord) som 

er udefinert. Utslipp fra et deponi for farlig avfall vil inneholde prioriterte stoffer (vedlegg 

VIII i vannforskriften) som vil kunne påvirke den kjemiske tilstanden negativt.  

 

Klassifiseringen i Vann-Nett er generelt basert på et begrenset datagrunnlag og det må derfor 

gjøres nærmere undersøkelser. I tillegg vet vi ikke sikkert hvor stort utslippet fra deponiet vil 

bli. Flere av de aktuelle vannforekomstene er påvirket av utslipp fra tidligere industri- og 

gruveaktivitet, og i liten grad av aktive industriutslipp i dag. I vannforekomster hvor det er 

påvist sedimenter i dårlig kjemisk tilstand, bør det gjennomføres en risikovurdering for å 

finne ut om det er en utlekking fra sedimentene til vannfasen før det søkes om tillatelse etter 

forurensningsloven. I tillatelser etter forurensningsloven kan utslippet reguleres ved at det 

settes grenseverdier til utslippet for å begrense påvirkningen fra deponiet. Det kan også være 

aktuelt å gjøre vurderinger av miljøforbedrende tiltak. Dette kan for eksempel være: 

tildekking av forurensede sedimenter eller flytting av utslippspunkt for sigevann fra deponiet, 

som kan gjennomføres slik at total påvirkning av vannforekomsten går ned. Enkelte av 

vannforekomstene har god vannutskiftning, noe som vil være positivt for vurderingen av 

påvirkningen på vannforekomsten.  

 

Dalen gruver 

Mulig deponi i Brevik vil ha utslipp til vannforekomsten Eidangerfjorden. Vannforekomsten er 

satt til «moderat» økologisk tilstand», og «oppnår ikke god» kjemisk tilstand, og også i «risiko 

for å ikke nå miljømålene». Vannforekomsten har utsatt frist til å oppnå «god økologisk 

tilstand» til 2033. Eidangerfjorden er en åpen fjord uten terskel som er ca. 6,5 km lang, ca. 

0,5-1,5 km bred og har forbindelse med Breviksfjorden inn til Dalenbukta via ei dyprenne. 

Fjorden er mellom 50-100 m dyp i store deler av fjorden.  

 

I Dalenbukta, utenfor Norcems industrihavn, er det tidligere gjennomført undersøkelser som 

viser at sedimentene er forurenset.  

 

I 2010 ble det gjennomført en miljøteknisk undersøkelse av sjøbunn i Dalenbukta, og en 

risiko- og tiltaksvurdering av mulige miljøeffekter forårsaket av oppvirvling av forurenset 

sjøbunn. Undersøkelsen viste dårlig tilstand i sedimentet for bly, kobber, benzo (ghi)perylen, 

og tributyltinn (TBT), samt dioksin. Risikovurderingen viser at det er økologisk risiko for 

sedimentlevende organismer knyttet til kobber, TBT og dioksiner i sedimentet. De beregnede 

inntakene av bly og TBT som følge av inntak av sjømat fra området overskrider også 

grenseverdi for human helse i risikovurderingen. Konsulenten skriver at dette også 

sannsynligvis gjelder dioksiner. Videre skriver konsulenten at også beregnet spredning av TBT 

viser at skipsanløp bidrar til uakseptabel risiko for forurensning, og at skipsanløp utgjør en 

betydelig spredningsmekanisme for bly. Konsulenten konkluderer i undersøkelsen blant annet 

med at det bør undersøkes hvor mye sediment som spres som følge av skipstrafikk.  
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I 1999 gjorde NIVA undersøkelser av blåskjell og sediment i Dalenbukta. Undersøkelsen fra 

NIVA viste at blåskjell var forurenset av PAH, TBT og dioksiner. Overvåkingsprogrammet 

Miljøgifter i kystområdene (MILKYS)-programmet har undersøkt torsk i Eidangerfjorden. 

Undersøkelsen viser at torsk funnet i Eidangerfjorden har overskridelser av grenseverdien for 

kvikksølv i vannforskriften, samt grenseverdiene for bly og arsen i veileder M-241 

«Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstandarder». Overskridelser av miljøkvalitetsstandarder i 

biota for f.eks. kvikksølv er også noe man ser i upåvirkede områder. Grenseverdien for 

kvikksølv i biota i vannforskiften er en innstramming sammenlignet med tidligere grenseverdi 

i veileder TA-1467/1997. Dette kan derfor medføre flere overskridelser av 

miljøkvalitetsstandarder for kvikksølv enn man har sett tidligere. EQS-verdien for kvikksølv er 

svært lav og nivået som er påvist langs store deler av norskekysten er over denne 

grenseverdien. Utfra disse undersøkelsene er kjemisk tilstand «ikke god» på grunn av blant 

annet overskridelser av miljøkvalitetsstandarder for kvikksølv og bly i biota, og økologisk 

tilstand er «moderat» på grunn av overskridelser av miljøkvalitetsstandarder for arsen i biota. 

 

Vannforekomsten er påvirket av tidligere industriaktivitet og deler av sedimentet er blitt 

forurenset som følge av denne aktiviteten. Norcem og Renor er lokalisert i samme område. 

Norcem har ikke utslipp til vann som er regulert i utslippstillatelsen. Renor har kun små 

utslipp til vann. Overvåkingsresultatene viser at vannforekomsten er påvirket av mange av de 

samme utslippskomponentene som er relevante for utslipp fra deponi for uorganisk farlig 

avfall. Miljødirektoratet må i sin vurdering av en søknad om utslippstillatelse og krav i denne 

også vurdere i forhold til den forurensningsbelastningen som allerede er i vannforekomsten.  

 

Lervika  

Mulig deponi i Kvinesdal vil ha utslipp til vannforekomst Fedafjord-indre eller Fedafjord-ytre. 

Vann-Nett har klassifisert vannforekomst Fedafjord-indre som «moderat økologisk tilstand» og 

«oppnår ikke god kjemisk tilstand». I Vann-Nett er Fedafjord-ytre klassifisert som «god 

økologiske tilstand» og «oppnår ikke god» kjemisk tilstand. Begge vannforekomstene er 

oppgitt til å være sterkt ferskvannspåvirket fjord som er permanent lagdelt, beskyttet for 

bølgeeksponering og har kort oppholdstid for bunnvann (dager). Strømhastigheten er moderat 

(dvs. 1-3 knop).  

 

Sedimenter innerst i Fedafjorden er fortsatt sterkt forurenset av PAH og kvikksølv. På de 

indre stasjonene har det også blitt funnet konsentrasjoner av bly og kobber i tilstandsklasse 

IV. Det ble gjennomført en risikovurdering av forurenset sediment i Indrevika innerst i 

Fedafjorden i 2010 og ytterligere vurderinger ble gjort i 2013. Risikovurderingen viser at den 

nåværende forurensningstilstanden for PAH og kvikksølv i sedimentene i Indrevika fører til en 

uakseptabel risiko for både miljøet og menneskers helse, og at det er behov for tiltak. Prøver 

av bunndyr i indre del av Fedafjorden i 2013 viste forhøyede konsentrasjoner av flere 

miljøgifter, blant annet benzo(a)pyren. Prøver av sjøvann indikerer at vannet i området nord 

i Indrevika er påvirket av forurensning av bly og PAH fra sedimentene. Det ligger også store 

mengder treflis på sjøbunnen i Indrevika. Utfra disse undersøkelsene har denne 

vannforekomsten verken god økologisk eller kjemisk tilstand.  
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Undersøkelser av sedimentene i Fedafjorden-ytre viser overskridelser av grenseverdien for 

enkelte PAH-forbindelser og arsen. Blåskjell fanget i Fedafjord-ytre overskred også verdiene 

for arsen og bly i veileder «M-241 «Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstandarder»». 

Risikovurderingen av delområdene i Fedafjord-ytre gjennomført av COWI i 2010 viser at 

tilstanden i sedimentene medfører liten risiko for human helse. Det vurderes også å være 

liten risiko for økologiske effekter. Til tross for dette viser overvåkingen av miljøgifter i 

bunndyr overskridelser av kvikksølv og PAH også ved stasjoner i Fedafjord-ytre. Utfra disse 

undersøkelsene har denne vannforekomsten verken god økologisk eller kjemisk tilstand.  

 

På grunn av terskelen ved Angholmen, mellom indre og ytre del av Fedafjorden, er det dårlig 

vannutskifting i det indre bassenget i Fedafjorden. Det anses derfor som lite sannsynlig at 

partikkelbundne miljøgifter fra Indrevika kan spre seg til ytre del av Fedafjorden. Det er 

imidlertid mulig at forurenset sediment kan spre seg så langt som til terskelen ved Angholmen 

og dermed påvirke miljøtilstanden i hele det indre bassenget.  

 

Vannforekomstene er påvirket av utslipp fra industri og avrenning fra diffuse kilder. Eramet 

Kvinesdal har utslipp til Fedafjord-indre.  De har årlig utslipp av blant annet 19 kg arsen, 52 

kg kobber, 1,7 kg krom, 1000 kg cyanid (varierer mye fra år til år) og 38 tonn nitrogen. I 

tillegg er store mengder av sedimentene blitt forurenset som følge av tidligere 

industriaktivitet. Som for Dalen gruver viser overvåkingsresultatene at vannforekomsten er 

påvirket av mange av de samme utslippskomponentene som er relevante for utslipp fra 

deponi for uorganisk farlig avfall. Miljødirektoratet må i sin vurdering av om det kan gis 

utslippstillatelse og hvilke krav som må settes også vurdere i forhold til den 

forurensningsbelastningen som allerede er i vannforekomsten. Det bør vurderes om det for 

eksempel kan gjøres tiltak med å tildekke sedimentene for å redusere spredning fra disse.  

 

Rekefjord  

Vi har lagt til grunn at utslippet fra Rekefjord vil bli ledet ut i den ytre resipienten. 

Resipienten for utslipp av deponivann fra Rekefjord, samt eventuelt forurenset grunnvann og 

overflatevann, er vannforekomst Dyngjadypet – Sirevåg. Vannforekomsten er satt til «god 

økologisk tilstand» i Vann-Nett, og «udefinert kjemisk tilstand». Vannforekomsten er 

kategorisert som kysttype «åpen eksponert kyst» og er utsatt for bølgeeksponering. 

Vannsøylen er permanent mikset, og oppholdstiden for bunnvann er kort (dager). 

Strømhastigheten er oppgitt å være svak (<1 knop) i registrerte data i Vann-nett, men er 

trolig høyere i den ytre vannforekomsten enn i vannforekomst Rekefjord.  

 

Miljødirektoratet har sett på resultater fra tidligere overvåking i vannforekomsten. Den 

eneste stasjonen som finnes i databasen Vannmiljø i denne vannforekomsten er stasjon 55 

som inngår i overvåkingsprogrammet til Titania som tidligere har hatt deponi for 

avgangsmasser i de to nabovannforekomstene Jøssingfjorden og Dyngadypet. Det ble 

prøvetatt bløtbunnsfauna på denne stasjonen i 2015, og resultatene viste «svært god tilstand» 

for alle indeksene. Prøver av klorofyll a og næringssalter på stasjonen viste også «god 

tilstand». Det ble også undersøkt nikkel i vannmassene, og alle prøvene var under 

kvalitetsstandarden i vannforskriften, og således i «god kjemisk tilstand». Resultatene viser at 

det ikke er sannsynlig at utslipp fra Titania påvirker vannforekomsten i det området hvor 
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deponiet er planlagt etablert. Det foreligger ikke overvåkingsresultater for andre 

utslippskomponenter som er relevante for utslipp fra deponi for uorganisk farlig avfall i 

Vannmiljø. Utfra undersøkelsene som vi har funnet har denne vannforekomsten «svært god» 

eller «god» økologisk tilstand. Kjemisk tilstand viser «god» tilstand på de komponenter som er 

vurdert.  

 

Raudsand 

Mulig deponi i Raudsand vil ha utslipp til vannforekomst Tingvollfjorden ved Raudsand. Vann-

Nett har klassifisert vannforekomsten som «dårlig økologisk tilstand» og «oppnår ikke god 

kjemisk tilstand». Vannforekomsten er kategorisert som kysttype «ferskvannspåvirket 

beskyttet fjord» i Vann-nett. Vannforekomsten er beskyttet med hensyn til bølgeeksponering, 

delvis lagdelt og med lang oppholdstid for bunnvann (måneder/år).  

 

Det er svært forurenset av særlig kobber i sedimentene, men også bly og sink utenfor 

Raudsand i vannforekomsten Tingvollfjorden ved Raudsand. Det er også forurenset av PCB og 

nikkel. Miljødirektoratet er ikke kjent med at det er gjennomført risikovurdering av 

sedimentene. Dette bør eventuelt gjøres. Undersøkelser av strandsnegl i 2015 viser ikke tegn 

til påvirkning av sedimentene. I sin rapport diskuterer konsulenten om strandsnegl er egnet 

matriks å undersøke, og det bør vurderes nærmere om strandsnegl er egnet for å se på 

påvirkning fra sedimentene. Hardbunnsundersøkelser gjennomført i 2013 viste god tilstand, 

men konsulenten skriver likevel at store forekomster av grønnalger viser at området er noe 

næringssaltbelastet. Det er usikkerhet knyttet til om vannforekomsten er næringssaltbelastet 

og dette bør avklares nærmere. Økologisk tilstand for vannforekomsten er usikkert.  

 

Vannforekomsten er påvirket av utslipp fra blant annet Real Alloy Raudsand. Relevante 

utslipp til vann er ca. 45 tonn suspendert stoff og 200 kg kobber. I tillegg er sedimentet 

forurenset som følge av tidligere industriaktivitet. Utslipp fra tidligere gruvedrift 

(Bergmesteren Raudsand) påvirker også resipienten. Det er også flere oppdrettsanlegg 

lokalisert i denne vannforekomsten. Overvåkingsresultatene viser at vannforekomsten er 

påvirket av mange av de samme utslippskomponenter som er relevante for utslipp fra deponi 

for uorganisk farlig avfall. Miljødirektoratet må i sin vurdering av om det kan gis 

utslippstillatelse og hvilke krav som må settes også vurdere i forhold til den 

forurensningsbelastningen som allerede er i vannforekomsten. Det bør vurderes om det for 

eksempel kan gjøres tiltak med å tildekke sedimentene for å redusere spredning fra disse.  

 

4.8.6.4 Nasjonale laksefjorder i vannforekomstene  

Både Eidangerfjorden ved Brevik og Jøssingfjorden ved Rekefjord er nasjonale laksefjorder.  

Disse fjordene ble opprettet som nasjonal laksefjord ved Stortingets plenarvedtak. 

Plenarvedtaket er en rettslig bindende instruks til forvaltningen. Eidangerfjorden ved Brevik 

er omfattet av den nasjonale laksefjorden Svennerbassenget. Svennerbassenget er en 

kyststrekning på ca. 60 km som strekker seg fra sørspissen av Sandøy i Tjøme, sør for Rauer og 

Svenner til sørspissen av Jomfruland og inn til Strømtangen sør for Kragerø. Jøssingfjorden og 

Dyngadypet er omfattet av den nasjonale laksefjorden kysten Jæren-Dalane. Denne 

laksefjorden omfatter en kyststrekning på ca. 130 km. Den ytre grensen går fra Tungenes fyr 

ved Stavanger og følger grunnlinja sørover til grensen mot Vest–Agder (Åna-Sira). I nasjonale 
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laksefjorder fremgår følgende beskyttelsesregime i St.prp. nr. 79 (2001-2002) punkt 4.4.2 for 

fysiske inngrep i munningsområdet og for tiltak med risiko for alvorlig forurensning sies bl.a.: 

"Større inngrep i munningsområdet til nasjonale laksevassdrag tillates ikke" og 

"Virksomhet som innebærer risiko for alvorlig forurensning som kan skade villaksen tillates 

ikke". 

 

I St.prp. nr. 32 (2006-2007) om opprettelsen av nye laksefjorder og laksevassdrag fremgår på 

side 78 at «virksomhet som innebærer risiko for alvorlig forurensning som kan skade villaksen 

tillates ikke» innebærer at laksen "skal gis særlig beskyttelse mot akutt forurensning i 

laksefjordene. Ikke-akutte, operasjonelle driftsutslipp reguleres på vanlig måte etter 

forurensningsloven." 

 

Dette må vurderes nærmer dersom det blir aktuelt å gå videre med Dalen gruver eller 

Rekefjord, men på dette stadiet mener vi det er lite sannsynlig at et utslipp fra sigevannet vil 

«innebære risiko for alvorlig forurensning som kan skade villaksen». Beskyttelsesregimets 

punkt om at «et større inngrep i munningsområdet til et nasjonalt laksevassdrag tillates 

ikke», vil ikke være relevant for noen av de to deponialternativene. 

 

4.8.7 Naturmangfoldet 

I dag er kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som vil kunne bli påvirket av et deponi 

begrenset, men dette vil bli innhentet i en konsekvensvurdering.  

 

4.8.8 Hensynssoner og dominoeffekt 

Avhengig av mengde farlige kjemikalier som lagres ved anlegget (f.eks. flygeaske som farlig 

avfall), kan ett nytt deponi i Dalen gruver, Lervika, Raudsand eller Rekefjord bli omfattet av 

storulykkeforskriften. Tilsynsmyndighetene har tidligere vurdert at risikoen for en 

storulykke samlet sett kan være større for Norcem og Renor (såkalt dominoeffekt) og dette 

må også vurderes for et eventuelt deponi for uorganisk farlig avfall i Brevik. Lervika, 

Raudsand og Rekefjord har ikke en beliggenhet som gjør at det trolig er aktuelt å vurdere 

dominoeffekt for disse lokalitetene.  

 

NOAH Langøya er omfattet av storulykkeforskriften, hovedsakelig på grunn av mengde 

forbrenningsprodukter som farlig avfall (flygeaske) på lager og i prosess. Andre stoffer som 

gjør at NOAH Langøya er omfattet er lagret mengde flussyre, kvikksølvholdig avfall, baser, 

cyanidholdig avfall, produksjonsavfall til direkte sluttdisponering og høyt forurensede masser.  

Vi har tatt utgangspunkt i at ved etablering av behandlingsanlegg og deponi for farlig avfall vil 

det lagres tilsvarende mengder flygeaske og andre stoffer som på NOAH Langøya i dag. I så 

fall kan nytt deponi for uorganisk farlig avfall ved en av lokalitetene bli omfattet av 

storulykkeforskriften. Vi legger til grunn at slikt avfall i hovedsak vil være lagret i området 

ved behandlingsanlegget.  

 

I Brevik er det utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Norcem AS, Dalen 

næringsområde, som ble vedtatt i kommunestyret i Porsgrunn kommune i mars 2016. Regulert 

område har hensynssone H350 Brann-/eksplosjonsfare (også flere hensynssoner; flom, frisikt, 
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annen fare-luftesjakt). Hensynssonene skal vise hensyn og restriksjoner som har betydning for 

bruken av arealet. Hensikten med å skille ut hensynssoner på denne måten, er å vise hvilke 

viktige hensyn som må ivaretas innenfor sonen, uavhengig av hvilken arealbruk det planlegges 

for. Hensynssonen for Dalen næringsområde er fastsatt på bakgrunn av risiko knyttet til 

oppbevaring og håndtering av farlig organisk avfall (fast og flytende) ved Norcem.  

 

I følge Norcem er hensynssoner i henhold til PBL utenfor Dalen næringsområde ikke tatt inn i 

kommuneplanen for Porsgrunn kommune, men dette vil bli vurdert ved neste revidering av 

kommuneplanen. I PBL § 11-8. Hensynssoner står det at kommuneplanens arealdel i nødvendig 

utstrekning skal vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Det er 

ikke vurdert hvor stort område som vil bli berørt av en storulykke ved Norcem, jf. 

storulykkeforskriften, og som det dermed bør/skal etableres hensynssone som gjelder utenfor 

det regulerte området. Det må også vurderes om eventuell etablering av behandlingsanlegg 

og deponi for farlig avfall i Brevik vil påvirke størrelsen på hensynssonen.  

 

Norcem og Renor er omfattet av storulykkeforskriften. Farlige kjemikalier ved Norcem som er 

omfattet av storulykkeforskriften er spillolje, fast og flytende farlig avfall og eksplosiver. 

Mulige storulykker ved Norcem er angitt til å være; brann i anlegg for fast farlig avfall, 

lekkasje med påfølgende eksplosjon-/brann i tankfarm for flytende avfall og lekkasje med 

påfølgende utslipp av spillolje til sjø. Renor har utarbeidet sikkerhetsrapport basert på den 

teoretiske mengden av fast og flytende farlig avfall og brennbare gasser som kan forekomme 

på anlegget. Mulige storulykker ved Renor er angitt til å være; brann/eksplosjon i tankanlegg, 

brann/eksplosjon i tankanlegg med påfølgende store lekkasjer og brann/eksplosjon i 

lagerområder.  

 

Tilsynsmyndighetene har tidligere vurdert de risikoscenarier som er beskrevet i 

sikkerhetsrapportene for Norcem og Renor. Sannsynligheten for eller skadevirkningene av en 

storulykke samlet sett, kan være større på grunn av Norcem og Renor sin nære beliggenhet i 

forhold til hverandre (dominoeffekt) og virksomhetenes beholdning av farlige kjemikalier, jf. 

storulykkeforskriften § 8. Tilsynsmyndighetene har konkludert med at risikoen for en 

storulykke samlet sett kan være større på grunn av flytende avfall som transporteres gjennom 

rørledning mellom virksomhetene.  

 

Vurderingene som legges til grunn for om det vil være en slik dominoeffekt omfatter blant 

annet mengden farlige stoffer som benyttes ved de forskjellige bedriftene, hvordan 

bedriftene er plassert i forhold til hverandre og om de har noen tilknytning til hverandre. 

Behandlingsanlegg for farlig avfall i Brevik er planlagt plassert flere hundre meter unna 

Norcem og Renor, med en åsrygg og vei i mellom. Det er ikke planlagt rør eller annen 

forbindelse mellom behandlingsanlegget og Norcem/Renor. Om det skal/vil bli vurdert en slik 

dominoeffekt mellom Dalen gruver og Norcem/Renor vil blant annet avhenge av anleggets 

utforming, og hva slags transportløsning som velges fra kaia og opp til anlegget. Disse 

forholdene vil bli vurdert av tilsynsmyndighetene dersom det skal etableres behandlingsanlegg 

og deponi for uorganisk farlig avfall i Dalen gruver.  
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De planlagte anleggene ved Lervika, Rekefjord og Raudsand vil trolig ligge så langt unna 

annen industri at det er lite aktuelt å vurdere dominoeffekt for disse. 

  

4.8.9 Tidligere hendelser på NOAH Langøya  

Det har vært flere uønskede hendelser på NOAH Langøya. Ingen av hendelsene medførte 

utslipp av miljømessig betydning og heller ikke skade på mennesker. 

 1993: Salpetersyre fra tankbil ble losset til lagringsbassenget for svovelsyre fra Kronos 

Titan, og det ble utvikling av nitrøse gasser (brun sky over Holmestrand). Den løste 

seg opp før den nådde befolkning. Hendelsen skyldtes brudd på prosedyrer.  

 1998: Utslipp av nitrøse gasser. Hendelsen var mindre i omfang enn hendelsen i 1993.  

 2004: Eksplosjon i forbehandlingsbygget som følge av dannelse av hydrogengass etter 

at to typer filterstøv ble blandet med vann før utpumping i deponiet. Gassen ble 

antent av en varmekilde. Eksplosjonen medførte materiell skade og risiko for 

personalet ved anlegget. 

 2004: Magnesiumspon selvantente i et eget vannbasseng. Hendelsen medførte ifølge 

NOAH ingen skader på personell eller materielle skader. NOAH Langøya opplyser at de 

ikke tar imot magnesiumavfall lenger. 

 

Etter at disse hendelsene fant sted er tekniske innretninger og rutiner ved NOAH Langøya 

forbedret. Det er blant annet innført en streng mottakskontroll, hvor avfall analyseres. 

 

4.9 Belastning for befolkning  

4.9.1 Trafikkbelastning på vei og sjø 

I følge COWI vil etablering av mottak for uorganisk farlig avfall medføre et transportbehov 

tilsvarende 223 skipsanløp (ca. 3500-tonnere) og 5533 tunge kjøretøy årlig (drøyt 15 per dag, 

regnet med 365 dager). Forutsetningene er en avfallsmengde på 830 000 tonn årlig og at 80 % 

av avfallet transporteres med skip og 20 % på vei. Det er ikke gjort grundige vurderinger av 

effekten av denne merbelastningen på de ulike lokalitetene, men det antas at den ikke er 

betydelig. For flere lokaliteter vil det være aktuelt å redusere andelen som skal 

transporteres på vei, og øke andelen skipstransport. Raudsand og Lervika vil være de 

lokalitetene hvor færrest blir berørt, mens flere vil bli berørt i Rekefjord og Brevik. I 

Rekefjord vil merbelastningen minke betydelig hvis andelen avfall på vei reduseres i tråd 

med planene. I Brevik vil antall skipsanløp øke sammenlignet med dagens situasjon i 

Dalenbukta mens veitransporten bare vil øke svakt, fordi dagens drift i steinbruddet i Dalen 

opphører hvis det etableres behandlingsanlegg. Hvis avfall kan transporteres med 

Breviksbanen vil trolig regional trafikk gå noe ned, men det vil være behov for lokal 

transport til behandlingsanlegget i steinbruddet 

 

Det er ikke kjent hvor mange skipsanløp det er årlig i Raudsand, men uansett vil påvirkning 

fra skip være svært lav for beboere i området. Det antas at mindre enn 20 % av avfallet vil 

fraktes med bil til Raudsand fordi transportavstandene på vei er betydelige og veistandarden 

er dårlig. 
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I Rekefjord er det allerede en betydelig aktivitet i havneområdet som følge av 

steinproduksjon, med 500-550 anløp årlig, fordelt på begge steinbrudd, som ligger på hver sin 

side av bukta. Eventuell deponivirksomhet vil ifølge anslag fra Stangeland Maskin AS medføre 

ca. ett skipsanløp mer per virkedag av fartøy på 2000-tonn, gitt en avfallsmengde på 450-

500 000 tonn. Når det gjelder biltransport anslår de at ca. 5 % av massene kan komme med bil 

på landeveien, omtrent 3 billass pr. dag eller ca. 690 billass pr år. Stangeland Maskin As 

anslår at dagens tungtransport ved de to steinbruddene utgjør ca. 6 500 biler/år. 

Innfartsveiene i området er av varierende kvalitet og en del av transporten må gå gjennom 

Sokndal sentrum.  En viss del av avfallstransporten må også gå gjennom Egersund sentrum. 

Det er ikke kjent hvor mye tungtransport som går gjennom Sokndal og Egersund i dag, men 

merbelastningen vil trolig ikke være betydelig dersom andelen avfallstransporter på bil 

reduseres i tråd med planene. Påvirkning fra veitrafikk og sikkerheten ved den trange 

innseilingen må vurderes i en konsekvensutredning.  

 

Det er ikke kjent hvor mange skipsanløp det er årlig i Lervika, men Eramet Norway Kvinesdal 

har betydelig trafikk ved havna, som bare ligger noen hundre meter unna tenkt losseplass i 

Lervika. Veinettet fram til lokaliteten er av relativ god standard, og nærmeste togstasjon 

(Storekvina) er ca. 15 km unna på bra veg. Dermed kan både vegtransport, jernbanetransport 

og båttransport være aktuelle transportmåter. Merbelastning for beboere i Kvinesdal er ikke 

vurdert, men det forutsettes at det meste av transporten skjer på sjø. Skip vil måtte seile inn 

Fedafjorden. Farleden ansees som ukomplisert.  

 

Ifølge COWI anløper ca. 780 skip årlig Dalenbukta ved Brevik i dag. 430 skip anløper 

Sekkekaia og Eksportkaia til Norcem. Tangenkaia tar imot 180 skip og Breviksterminalen 170. 

Norcem har begynt å gå over til bruk av 17 000-tonnere for inntak av kalkstein, noe som vil 

redusere antall skipsanløp i fremtiden. Transport av farlig avfall sjøveien til mottak på kaia 

vil i hovedsak foregå med syrelektere på 2000-tonn og flygeaske med fraktskip i størrelse 3400 

til 4500-tonn. Det er anslått at 223 fartøy årlig vil legge til ved Sekkekaia, midt i kaiområdet 

til Norcem, som en følge av transport av uorganisk farlig avfall. Dette vil medføre en høyere 

losseaktivitet på kaia på dagtid enn det som er tilfelle i dag.  

 

Breviksvegen vil være adkomst for tungtransport med farlig avfall både fra nord og sør. Det er 

en del gang- og sykkeltrafikk på omkringliggende veinett som også fungerer som skoleveg. 

Breviksvegen har en gjennomsnittlig daglig trafikkmengde på 6750 kjøretøy hvorav 8 % er 

tunge kjøretøy. Som følge av økt transport til eventuelt deponi for farlig avfall vil 

tungtransporten på Breviksvegen øke med ca. 5533 lastebiler per år (15,2 pr. dag) som 

tilsvarer en tungtransport-økning på ca. 5,4 %. Dette vil imidlertid nesten utlignes ved opphør 

av virksomheten til NorStone, som i dag driver pukkproduksjon i Dalen brudd.  I 2014 utgjorde 

transporten til og fra NorStone ca. 5000 tunge kjøretøy. Kjøretøy med avfall vil ifølge COWI 

være ca. fem tonn tyngre per bil i snitt. Ifølge Norsk vegdatabank (NVDB) har det totalt sett i 

perioden fra 1978-2012 vært 35 politirapporterte ulykker langs Breviksvegen, Hillsvegen og 

Setrevegen. Den interne trafikken vil i hovedsak være på kaia, i tunnelen eller i bruddet. 

 

En eventuell konsekvens av interntransport og ulykke/lekkasje av farlig avfall fra kjøretøy bør 

utredes i en konsekvensutredning.  
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4.9.2 Støy 

Steinuttak i Lervika og Raudsand, og dagens uttak av stein i Rekefjord, medfører mer støy 

enn aktiviteten knyttet til behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall 

sannsynligvis vil medføre. Støybidrag fra eventuelt lossing, behandlingsanlegg og deponi i 

Dalen gruver vil sannsynligvis være lite sett i forhold til dagens aktivitet ved Norcem.  
 

Norcem, Renor og Brevikterminalen er støykilder i Brevik i dag. I forbindelse med endret 

råvareforsyning til Norcem er det gjort støyberegninger som viser at støynivået i praksis ikke 

vil endre seg på grunn av økt skipsfrakt av kalkstein til Norcem. Dagens støybidrag fra 

kaiområdet er vurdert til å være beskjedent i forhold til støy fra sementfabrikken. Støybildet 

på kaiområdet vil sannsynligvis heller ikke endre seg vesentlig som følge av eventuelt 

behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall. Det vil imidlertid være oftere 

aktivitet på kaia enn ved dagens situasjon. Selv om støybidrag fra skip er lite sammenlignet 

med støy fra fabrikken, vil den økte aktiviteten kunne merkes. Antall boligeiendommer som 

har et støynivå som er høyere enn målsetningen i tillatelse til Norcem vil sannsynligvis være 

den samme som ved dagens drift ved Norcem (ved kaiområdet). Disse forholdene må utredes 

nærmere. I området hvor behandlingsanlegget er planlagt lokalisert i Brevik er det i dag 

produksjon av pukk og grus.  

 

I Lervika og Raudsand er det aktuelt å ta ut stein fra fjellet for salg, og samtidig etablere 

fjellhaller som skal benyttes til deponi for farlig avfall. Arbeidet med uttak av stein vil 

sannsynligvis medføre mer støy enn eventuelt behandlingsanlegg og deponi for uorganisk 

farlig avfall.  

 

I Rekefjord er det dagbrudd med uttak av stein i dag. Denne aktiviteten genererer 

sannsynligvis mer støy enn et behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall vil gjøre.  

 

4.9.3 Støv og luftkvalitet 

Støv vil primært komme fra transport og det antas at luftkvaliteten primært vil påvirkes av 

NOx -utslipp fra biler og skip. Vurderingene som er gjort tyder på at merbelastning på 

naboer fra gass og støv fra mottak og behandling av farlig avfall vil være svært liten. For 

Raudsand og Rekefjord, vil den være minimal. For Lervika og Dalen gruver vil påvirkningen 

trolig også være liten, særlig sammenlignet med eksisterende industri. Det forutsettes at 

dette vurderes nærmere.  

  

Dalen gruver: Ifølge COWI kan etableringen av et nytt deponi påvirke luftkvaliteten ved 

utslipp av partikler fra skip i havn og utslipp av flygeaske fra losseaktiviteten, nitrogenoksider 

(NOx) fra skip og kjøretøy og ammoniakk (NH₃) fra lossing av flygeaske. De antatte utslippene 

fra havneområdet er sammenlignet med utslipp fra Norcem, både via punktutslipp gjennom 

pipa og transport på bakken. Dannelse av ammoniakkgass og støv fra behandlingsanlegget er 

ikke inkludert i denne sammenhengen. Merbelastningen fra biltransport er heller ikke vurdert 

når det gjelder bidrag til støv- og NOx-utslipp. Biltransporten til Dalen gruver er vurdert å bli 
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marginalt høyere enn dagens situasjon, fordi pukkverket i dagbruddet vil bli lagt ned ved 

eventuell etablering av deponi. 

 

Tabell 4 Sammenligning av årlige utslipp til luft for Norcem, Renor, og utslipp fra Lossing av 

skip med flygeaske på kai (COWI 2016). 

Bedrift Partikulært utslipp 

tonn/år 

Ammoniakk 

tonn/år 

NOX 

tonn/år 

Norcem 36,2 30,6 518 

Renor 0,05 Ikke oppgitt Ikke oppgitt 

Estimerte mengder utslipp 

til luft fra lossing av skip 

(5000-tonner) med 

flygeaske på Langøya * 

0,071 (fra lossing) 

0,18 (fra skip) 

Totalt: 0,25 

0,089 1,43 

 

Vi legger til grunn at dette er svært grove anslag og at det ikke er kjent hvor store deler av 

bidraget fra Norcem som faktisk har effekt lokalt i Brevik gjennom et år med varierende 

meteorologiske forhold. Det er igangsatt en prosess for bakkenære luftkvalitetsmålinger i 

Brevik, knyttet til utslipp av NOx, støv og SO2 fra Norcem. Med disse forbeholdene synes det 

likevel klart at bidragene til luftforurensning fra kaiområdet vil være beskjedne i forhold til 

øvrige utslippskilder i Brevik. Dette bør uansett belyses i en konsekvensutredning og det bør 

eventuelt vurderes avbøtende tiltak som endret lossemekanisme og landstrøm. Det kan også 

være aktuelt å stille krav i tillatelsen for å holde støv og støy på kaia på et så lavt nivå som 

mulig. Ifølge COWI tilsvarer NOx-utslippet fra et 5000t skip til kai NOx -utslippene fra omtrent 

17 dieselbiler.  

 

Ved etablering av deponi vil det anløpe syrelektere på kaia. Siden svovelsyra (avfallssyre) 

pumpes direkte fra lukket lekter til lukket syretank, vil bidraget til lukt være beskjedent. 

Tynnsyre avgir dessuten lite flyktig gass sammenlignet med konsentrert svovelsyre. I Dalen 

brudd vil det bli økt utslipp av gasser fra behandlingsanlegg for farlig avfall, men trolig 

mindre støvmengder, da dagens knuseverk nedlegges. Påvirkning av lukt på omgivelsene bør 

utredes nærmere i en konsekvensutredning. 

 

Lervika: I følge Norconsult er det elleve beboere innenfor en avstand på 300 meter fra 

tiltenkt prosessanlegg. Fra noen hus og hytter er avstanden nede i 200 meter. Disse kan 

potensielt bli berørt, men trolig i liten grad, se vurdering nedenfor for Dalen gruver. 

Belastningen fra anleggsperiode, sprengning av haller og uttransport av stein vil antakelig gi 

betydelig mer støv og utslipp fra kjøretøy enn driften ved mottak og behandling av farlig 

avfall. Eramet Kvinesdal, som ligger noen hundre meter fra tiltenkt anlegg, har utslipp av 10 

tonn støv og 5-6 tonn NOx i året. 

 

Rekefjord. Dagens steindrift generer betydelig mer støv enn deponidrift vil gjøre, og denne 

aktiviteten vil fortsette i mange år på begge sider av fjordmunningen. Utslipp av gasser til 

luft er ikke beregnet i Rekefjord. Norconsult har vurdert at det er lite relevant med tanke på 

at det er over 400 meter til nærmeste hus. Det kan også bemerkes at lokaliteten ligger 

eksponert til, slik at eventuelle utslipp vil bli raskt fortynnet. Eventuell deponivirksomhet vil 
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ifølge anslag fra Stangeland Maskin AS medføre ca. ett skipsanløp mer per virkedag av fartøy 

på 2000-tonn, gitt en avfallsmengde på 450-500 000 tonn. Når det gjelder biltransport anslår 

de at ca. 5 % av massene kan komme med bil på landeveien, omtrent 3 billass pr. dag eller 

ca. 690 billass pr år.  

 

I Raudsand er det registrert fire beboere ca. 500 meter fra deponiet, bak en åsrygg og inntil 

annen industri. Påvirkningen vil være neglisjerbar. Belastningen fra anleggsperiode, 

sprengning av haller og uttransport av stein vil antakelig gi betydelig mer støv og utslipp fra 

kjøretøy enn driften ved mottak og behandling av farlig avfall.  

 

4.9.4 Visuell påvirkning 

Den visuelle påvirkningen fra eventuelle anlegg for mottak og behandling av farlig avfall er 

ikke grundig vurdert, men alle lokalitetene har dominerende virksomhet fra før. Det vil være 

skip, kai, lager og behandlingsanlegg og deponi som trolig vil ha betydning. I Raudsand er det 

ingen naboer innenfor 500 meter, I Rekefjord ligger selve deponiet skjermet, mens lager og 

behandlingsanlegg er planlagt lagt høyere i terrenget, mellom to steinbrudd (når det nye 

steinbruddet er i drift). I Lervika bor det noen få naboer nær anlegget, som trolig vil få kai, 

lager og behandlingsanlegg innenfor siktfeltet. I Brevik er det først og fremst skipene som vil 

synes, siden lager og behandlingsanlegg er planlagt plassert i dagbruddet, som ligger nokså 

skjult. Norcem har allerede store fabrikkbygg, skipsanløp, og planlegger i tillegg en stor hall 

på kaia for mottak av kalkstein. Mindre, nye lossestrukturer på kaia i forbindelse med 

eventuell etablering av deponi vil trolig ha liten betydning. 

 

4.10 Industri- og miljøkompetanse 
For å drive mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall kreves det svært god 

kompetanse, blant annet innen prosesskjemi, deponiteknikk og lovverk. Det forutsettes at 

aktører som søker om tillatelse etter forurensningsloven kan dokumentere at de har 

tilstrekkelig ballast. Blant aktørene som har kommet på banen til nå, er det bare NOAH som 

kan vise til solid erfaring og kunnskap på feltet, men vi antar at det vil være mulig for de 

andre virksomhetene å bygge opp tilstrekkelig kompetanse, enten i Norge eller fra utlandet. 

 

4.11 Mulige synergier med eksisterende virksomhet  
Vi har ikke utredet mulige synergier mellom eksisterende virksomhet på lokalitetene og 

eventuell deponivirksomhet. Ved Norcem er det gjennomført forsøk med karbonfangst ved 

hjelp av flygeaske. CO2-fangsten vil være beskjeden i forhold til utslippene ved Norcem.  

 

I Fedafjorden er det diskutert tildekking av forurensede sedimenter i regi av 

samarbeidsprosjektet Rene Listerfjorder. Listerfjordene er på lista til Miljødirektoratet over 

forurensede fjorder hvor det er prioritert tiltak i forurenset sjøbunn. Utsprengte fjellmasser 

kan etter en vurdering av visse egenskaper vise seg velegnet til tildekking av forurensede 

sedimenter. 
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4.12 Vurdering av etterbruken av området  
I Rekefjord er det lansert planer om å etablere industri- og kompetansebedrifter innenfor 

fornybar energi og offshore når deponiet er avsluttet og dekket til. I Dalen gruver er det 

betydelige gruvevolumer tilgjengelig over kote 0, kanskje størrelsesorden 2 mill. m3, men det 

er ikke nærmere vurdert hvor godt egnet volumet vil være til gitte formål. Etterbruk av areal 

med prosessanlegg etc., vil trolig være mulig for alle lokaliteter. NOAH har signalisert at det i 

Dalen brudd kan være aktuelt med «anlegg for gjenvinning/resirkulering av avfall» der det 

har vært behandlingsanlegg. Både i Dalen gruver og Rekefjord er det for øvrig lansert forslag 

om bruk av deponivolumet til andre formål enn deponi for farlig avfall, for eksempel 

algeproduksjon (Dalen gruver) og fiskeoppdrett (Rekefjord). Etterbruk av oppfylte fjellhaller 

er antakelig lite aktuelt, siden de tilgjengelige volumene vil være begrenset. Dette er ikke 

vurdert nærmere.  

 

Alle deponier har krav om etterdrift, og rensing av sigevann så lenge det er nødvendig. 

Lukking av deponiene har ulike kostnader for fjellhaller, gruver og dagbrudd, men dette er 

ikke vurdert nærmere. Dersom driften av et gitt deponi skulle opphøre på grunn av 

økonomiske- eller andre uforutsette forhold, vil antakelig fjellhallene være enklest å 

avslutte, siden de har minst volum og enkel struktur. Dalen gruver ville antakelig være mer 

kostbar å avslutte fordi gruvegangene utgjør et stort nettverk. Problemstillingen bør belyses i 

en konsekvensutredning. I en eventuell tillatelse stilles det krav til finansiell sikkerhet for å 

dekke avslutning og etterdrift, og denne garantien vil måtte gjenspeile også slike forhold. 
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5. Flyfoto av lokalitetene 

 

Figur 1. Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn.  

Lossekai er merket med rød ring og planlagt behandlingsanlegg er merket med gul ring. Vi tar 

forbehold om at angitt plassering ikke er helt nøyaktig.  

Foto: Kartverket (www.norgeibilder.no) 
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Figur 2. Lervika i Kvinesdal.  

Planlagt Lossekai er merket med rød ring og planlagt behandlingsanlegg er merket med gul 

ring. Angitt plassering er basert på en grov skisse fra Norconsult. Det tas forbehold 

plasseringen. 

Foto: Kartverket (www.norgeibilder.no) 
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Figur 3. Rekefjord i Sokndal.  

Planlagt lossekai er merket med rød ring og planlagt behandlingsanlegg er merket med gul 

ring. Vi tar forbehold om at angitt plassering ikke er nøyaktig. 

Foto: Kartverket (www.norgeibilder.no) 
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Figur 4. Raudsand i Nesset.  

Planlagt lossekai er merket med rød ring og planlagt behandlingsanlegg er merket med gul 

ring. Vi tar forbehold om at angitt plassering ikke er helt nøyaktig. 

Foto: Kartverket (www.norgeibilder.no) 

 

 

 
 

 

 
  

 


