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Svar på oppdrag om vurdering av alternativer for 
behandlingskapasitet for uorganisk, farlig avfall 

 
Deponiet for uorganisk, farlig avfall på Langøya er fullt i 2022 og Miljødirektoratet har 
på oppdrag fra KLD foretatt en faglig vurdering og sammenligning av konsekvens-
vurderingene til de to alternative lokalitetene, Brevik og Raudsand. Vurderingen er 
begrenset til forhold av miljømessig betydning.  
 
Fjellhallene i Brevik er godt egnet som lokalitet for etablering av et deponi for 
uorganisk, farlig avfall ut fra en vurdering av geologiske, hydrologiske og geotekniske 
forhold. Noah AS har en teknologi som er godt dokumentert og testet ut og som vi 
anser som egnet for behandling av de typer organisk avfall det er nasjonalt 
behandlingsbehov for. Under forutsetning av at resterende miljøspørsmål knyttet til 
naturmangfold avklares, antar vi at det vil være mulig ut fra de miljømessige 
forholdene i saken å etablere anlegget innen deponiet på Langøya er fullt i 2022, selv 
om tiden er svært knapp.  Noah har også mulighet til å strekke mottakskapasiteten for 
eksisterende deponi fram til 2024, for å tilrettelegge for deponering i Brevik.  
 
I Raudsand har ikke Miljødirektoratet fått nok informasjon om geologiske, hydrologiske 
og geotekniske forhold i saken til at det er grunnlag for å vurdere om fjellhallene i 
Raudsand vil være egnet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall. Det 
fremkommer heller ikke klart av dokumentene om Bergmesteren Raudsand AS vil ha en 
teknologi som er egnet for å behandle de typer uorganisk farlig avfall som det er 
nasjonalt behandlingsbehov for. Behandlingsmetoden, Halosep, er lite utprøvd og det 
er per i dag uklart om den vil fungere på alle de avfallsfraksjonene den er planlagt for. 
Det er heller ikke klart om den alternative behandlingsmåten for annet uorganisk avfall 
enn flyveaske og avfallssyre, vil være i tråd med avfallsregelverket. Ettersom det 
gjenstår en god del miljømessige utredninger av fjellhaller og uttesting av planlagte 
behandlingsmetoder, mener Miljødirektoratet det blir urealistisk å få anlegget på plass 
til 2022. 
 

Vi viser til brev fra Klima- og Miljødepartementet (KLD) av 7. september 2018, hvor vi blir bedt om å 
vurdere egnetheten for lokalisering av nytt deponi for farlig uorganisk avfall i henholdsvis Brevik i 
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Porsgrunn kommune og Raudsand i Nesset kommune. Vi ble bedt om å gi en vurdering av de to 
alternativene, basert på en samlet vurdering av blant annet forhold relatert til geografi, miljø-
konsekvenser og vurdering av tekniske løsninger og forhold. Hensikten er å gi et grunnlag for videre 
vurdering knyttet til eventuell statlig involvering for å sikre fremtidig behandlingsløsninger for farlig 
uorganisk avfall i tråd med nasjonale behov.  
 
Miljødirektoratet har lagt konsekvensutredningene (KU) for de to alternativene til grunn for våre 
vurderinger. I tillegg har tiltakshaver i Raudsand supplert med en del informasjon i etterkant av at 
KU ble lagt ut på høring i Nesset kommune. Vi har også benyttet informasjon fremlagt av Noah til 
KLD i oktober 2018, til grunn for våre vurderinger.  
 
I Brevik er det Noah As (Noah) som er tiltakshaver. Planen legger opp til at alt avfall skal behandles 
på Langøya og KU tar derfor kun for seg selve deponiet i Dalen gruve, med ny inngang og kai ved 
Kongkleiv i Frierfjorden. I Raudsand er det Bergmesteren Raudsand As (BMR) som er tiltakshaver. KU 
her omhandler i tillegg til etablering av nye fjellhaller for farlig, uorganisk avfall, også deponier for 
inert og ordinært avfall i dagen, samt etablering av nytt produksjonsområde for behandlingsanlegg 
og kai. Denne vurderingen tar ikke for seg etablering av deponier i dagen for inert og ordinært 
avfall.  
 
Vi har sammenlignet utredningene som er gjort for å vurdere om bergrommene på de to stedene 
egner seg til å etablere et deponi for uorganisk, farlig avfall. Vårt utgangspunkt har vært å vurdere 
miljømessige forhold, om disse er tilstrekkelig belyst eller om det kan være forhold som tilsier at 
anleggene ikke vil tilfredsstille krav i miljøregelverket. Minimumskravene i avfallsforskriften 
kapittel 9 til miljømessig forsvarlig håndtering av uorganisk, farlig avfall i underjordiske deponier og 
vannforskriften er vesentlige i vår vurdering, men vi har også vurdert andre forhold som er 
relevante ved behandling av en søknad om tillatelse etter forurensningsloven.  
 
Vi har vurdert de to prosjektene, og herunder forsøkt å belyse ulikheter ved de to anleggene og 
forhold som er uavklart eller av betydning for om anleggene kan stå ferdig til å ta imot farlig, 
uorganisk avfall når deponiet på Langøya er fullt. Med dagens drift vil dette være i 2022.  Noah har 
mulighet til å forlenge deponikapasiteten til 2024 ved å gjøre tiltak på Langøya. Vi har ansett det 
som lite sannsynlig at de ønsker å legge til rette for forlenget deponikapasitet dersom de ikke får 
anledning til å etablere deponiet i Dalen gruven. For BMR anser vi det derfor som realistisk at de må 
forholde seg til å ha et anlegg klart i 2022. De temaene som er omtalt er altså et utvalg og vi har 
valgt å ikke kommentere alle forhold som omhandles i de to KUene. Miljødirektoratet er kjent med 
at det er mange andre uavklarte forhold i dette sakskomplekset som vi ha betydning for realismen 
og tidshorisonten til disse to alternativene, for eksempel rettighetene til gruvene i Brevik, men de 
forhold som ikke er av miljømessig eller teknisk karakter har vi ikke gått nærmere inn på.  
 
I løpet av saksbehandlingen har vi vært i kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap. De har levert egen uttalelse til KU i henholdsvis Brevik og Raudsand. 
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1. Vurdering av plan for forbehandling og håndtering av avfall 
Før avfallet skal legges i deponiet er det avgjørende at det er stabilisert slik at blant annet risiko 
for utlekking og fare for reaksjoner i avfallet reduseres. Det er derfor vesentlig at de to 
tiltakshaverne har teknologi som er egnet for behandling av de farlig avfallstypene som det er 
nasjonalt behov for å behandle. 
 
1.1  Brevik 
Noah har videreutviklet metoden som de benytter på Langøya i dag til å behandle farlig uorganisk 
avfall. Dette innebærer at de nøytraliserer avfallssyre med alkaliske materialer, hovedsakelig 
flyveaske. Prosessene kan håndtere mange ulike avfallstyper med uorganisk farlig avfall. Syra fra 
Kronos som benyttes i metoden, har en nyttefunksjon i prosessen i og med at den bidrar til å 
stabilisere farlig avfall. Nytt i forhold til dagens metode er at slurryen som dannes, vil avvannes i en 
filterpresse før det fraktes i relativt tørr tilstand, såkalt filterkake, til Kongkleiv og gruvene. Noah 
har lang erfaring i å stabilisere dette avfallet og har over mange år arbeidet med å finne en egnet 
metode for avvanning. De har også gjennomført forsøk med lagring av avfall i gruvene. Videre har 
de god kjennskap til innholdet i avfallet, til avfallets fysiske egenskaper og til utlekking på lang og 
kort sikt av det ferdige, stabiliserte avfallet. Dette er vesentlig for å kunne vurdere forurensnings-
fare fra deponiet.  
 
Behandlingsprosessen ved stabilisering av avfall skal ikke skje i Brevik og utslippene og øvrige 
miljøkonsekvenser av denne prosessen er dermed ikke omfattet av KUen.  
 
1.2  Raudsand 
1.2.1 Hovedmetode for behandling av farlig, uorganisk avfall 
Behandlingsmetoden som BMR presenterer som sin hovedmetode, er en metode for behandling av 
flyveaske og syre.  BMR vil basere sin behandling av flyveaske på Halosepmetoden. Dette er en 
prosess som er utviklet i Danmark for å ta hånd om flyveasken lokalt på forbrenningsanlegg ved å 
nøytralisere denne med egen, sur scrubbervæske i form av saltsyre. Hensikten med metoden å 
nøytralisere flyveasken med syra. Metoden reduserer innholdet av metaller og salter i asken.  
 
I Halosepprosesssen blir fuktig flyveaske blandet med syre slik at det dannes en slurry. Deretter 
avvannes slurryen og det metallholdige vannet og filterkaken går til to separate prosesser. Vannet 
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går til metallseparasjon og rensing, mens filterkaken går til vasking for å få ut mer salt og mer 
tungmetaller. Etter tørking går filterkaken til deponering. 
 
Ved å behandle det tungmetallholdige vannet som ble separert ut, kan man felle ut metaller som 
kan gå til gjenvinning enten i Raudsand eller annet sted i et trinn to. Det er i de opplysningene vi 
har hatt tilgang til, ikke oppgitt hvilken metode som planlegges for å gjenvinning metallene. 
 
Metoden danner ikke gips slik som Langøyametoden. Den har potensiale til å ta ut og gjenvinne 
metaller og salter. Dersom metoden fungerer etter intensjonen, er det sannsynlig at den vil 
redusere deponibehovet i forhold til den metoden som brukes på Langøya i dag. BMR oppgir at 
gassdannelse kan oppstå som følge av oksidasjon mellom metall og fuktighet, men at dette vil 
reduseres dersom metaller tas ut av avfallet.  
 
Halosep er, etter det Miljødirektoratet forstår en liknende metode som FLUWA/FLUREC som er 
brukt i Sveits i over 15 år og som er godt gjennomtestet der. Miljødirektoratet har besøkt et slikt 
anlegg i Sveits. Der har de basert seg på at hvert enkelt forbrenningsanlegg har sin egen 
renseprosess (FLUWA) slik at den kan tilpasses innholdet i egen aske Innholdet av tungmetaller og 
andre komponenter i flyveaske vil variere. Spesielt vil den variere fra anlegg til anlegg, men for et 
enkelt anlegg vil den også variere med året og etter hva de har brent. Det er kun et større anlegg 
som tar imot aske fra ett eller to andre anlegg, men asken fra de andre holdes da adskilt fra egen 
aske slik at man lettere har kontroll på prosessen.  
 
Planen til BMR er et anlegg i Raudsand som håndtere flyveaske fra mange ulike forbrenningsanlegg. 
Anlegget vil derfor være eneste i sitt slag og det må påregnes tid til testing og tilpasning for å få et 
slikt anlegg opp og gå i industriell skala. I sakspapirene fremkommer det ikke om og hvor mange 
tester i større skala som er gjennomført for å utvikle et anlegg som kan håndtere aske fra mange 
ulike forbrenningsanlegganlegg.  
 
Halosep er beskrevet som en metode hvor flyveasken blir blandet med saltsyre. BMR oppgir at 
metoden også kan benyttes med svovelsyre, men så langt vi har brakt på det rene er forsøkene med 
svovelsyre kun gjennomført i liten skala.  
 
KUen beskriver ikke hvordan et eventuelt trinn to skal gjennomføres. I Sveits gjøres dette med 
elektrolyse, noe som krever store mengder energi. Derfor bygges anleggene i tilknytning til 
forbrenningsanlegg der de kan bruke energien de produserer direkte. Det finnes også andre 
alternativer metoder for å skille ut metallet. 
 
BMR antyder at også andre avfallstyper enn syre og aske kan behandles i prosessen, men det 
foreligger heller ikke informasjon om dette er testet.  
 
I Halosepmetoden er det som nevnt saltsyre som brukes i nøytraliseringsprosessen. Dersom anlegget 
i Raudsand skal håndtere alle avfallsfraksjoner som leveres til Langøya i dag, må det tas inn store 
mengder svovelsyre fra Kronos Titan i prosessen. Anlegget må da også håndtere forurensning av 
andre stoffer som finnes i denne syra. Om valg av syre vil ha betydning for metallinnhold i 
henholdsvis vannfraksjon og tørrstoff til deponering har vi ikke informasjon om.  
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Dersom BMR ikke skal ta imot syre fra Kronos må det benyttes annen syre til nøytraliseringen av 
flyveaske. Både deponibehov og syremengde vil gå noe ned ved et slikt scenario. BMR har anslått at 
det er behov for ca. 100 000 tonn syre dersom de skal benytte annen syre. De har oppgitt at de har 
tilbud på leveranse av syre på 5 – 15 000 tonn i dag og at de gjennom Stena sitt system har tilgang 
til syre fra hele Scandinavia. 
 
I dag er det slik at det må importeres flyveaske fra Sverige og Danmark for å kunne nøytralisere syra 
fra Kronos. Dersom denne syra bortfaller, vil det kun være behov for å nøytralisere den norske 
flyveasken for å dekke nasjonale behov. Dette fordrer i så fall en annen løsning for syra fra Kronos 
Titan.  Notatet til BMR problematiserer ikke dette og det er derfor uklart om 100 000 tonn gjelder 
nøytralisering av bare flyveaske oppstått i Norge, eller om det gjelder det volumet som mottas på 
Langøya i dag.  
 
Usikkerhet ved Halosepmetoden: 

 Det foreligger ikke informasjon i KU om at det er gjort tester av Halosepmetoden for å se 
om den egner seg i stor skala med input av aske fra mange ulike anlegg og med større 
mengder syre fra Kronos.  

 Det er uklart hvilke andre typer uorganisk farlig avfall enn flyveaske og svovelsyre som kan 
behandles i Halosepmetoden, og evt. hvilke mengder som prosessen kan håndtere. Det er 
videre uklart om det er gjort forsøk med slikt avfall. 

 Det er ikke oppgitt om det er utført forsøk med å ta inn andre avfallsfraksjoner i 
Halosepmetoden eller for hvilke fraksjoner man planlegger å gjøre dette. 

 Det er ikke synliggjort i tilstrekkelig grad om det er mulig å få tak i nok syre til å 
nøytralisere norsk flyveaske dersom det ikke blir tilgang på syre fra Kronos. 

 
1.2.2  Behandlingsløsningen for annet uorganisk farlig avfall 
Med «annet» uorganisk farlig avfall, menes her uorganisk farlig avfall som ikke er flyveaske eller 
avfallssyre. 
 
Et anlegg for farlig uorganisk avfall må i tillegg til flyveaske og svovelsyre, kunne behandle andre 
farlig avfallstyper dersom anlegget skal møte behovet for nasjonal behandlingskapasitet. BMR har 
oversendt en oversikt over farlig avfall i Norge men det fremgår ikke hvilke mengder som skal gå til 
de ulike behandlingsformene. Etter vår mening er det avvikende informasjon i notatet 
«Gjenvinningsanlegget og fjellhallene på Raudsand», datert 10. juli 2018 (oversendt til oss 7. 
september 2018) og informasjon om avfallet i et brev sendt til KLD, datert 19. september 2018. Det 
er blant annet derfor vanskelig å få oversikt over avfallsstrømmene. I tillegg er den konkrete 
håndteringen av avfallet ikke godt nok beskrevet.  
 
BMR oppgir at det planlegges for et typisk årsmottak på ca. 550 000 tonn farlig avfall totalt, der 
hoveddelen vil gå via Halosepmetoden og bli stabilisert før deponering. I notatet av 10. juli 2018 
heter det at 50 000 tonn annet farlig avfall enn aske og syre skal mottas. Det er anslått at ca. 5000 
tonn av dette er flytende og vi får forståelse av at alt dette avfallet skal plasseres i betongkar i 
fjellhallene. I brev til KLD, datert 19. september 2018, ser det imidlertid ut til at det kun er ca. 
2500 tonn annet farlig avfall som skal innstøpes i betongkarene. Det kan der tolkes som at de 
resterende typene farlig avfall skal behandles med Halosep, men dette fremkommer ikke klart. 
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I tillegg forstår vi at en del avfall skal gå til sortering, dvs. sikting og knusing. Her skal forurensede 
masser skilles fra renere masser slik at bare den mest forurensede andelen går til deponi for farlig 
avfall. Resten ønsker BMR å selge eller deponere det på ordinært deponi. Det øvrige skal deponeres 
i betongkarene. Betongkarene vil være 200 meter lange, 15 meter brede og 10 meter høye, dvs. at 
de vil ha et totalt deponeringsvolum på ca. 30 000 m3 avhengig av hvor tykke veggene vil være. Det 
er ikke oppgitt hvor lenge et slikt kar er planlagt å være i drift før det er fullt og hva total-
kapasiteten for annet farlig avfall er i tonn. Det er planlagt å seksjonere betongkarene slik at ulike 
typer avfall kan legges i egne celler, men det er uklart om alle avfallsfraksjoner skal separeres. 
Flytende avfall skal oppbevares på fat. Etter lukking skal betongkarene få armerte betonglokk og 
dekkes av stabilisert flyveaske.  
 
BMR oppgir også at de vurderer å bygge mindre celler for f.eks. kvikksølvholdig avfall og reaktivt 
avfall, men dette er løselig omtalt og det foreligger ikke konkrete planer for en slik disponering.  
For Miljødirektoratet virker planene for håndtering av annet avfall prematurt på nåværende 
tidspunkt, og vi er usikre på om løsningen med betongkar lar seg gjennomføre. Kravet om steds-
spesifikk risikovurdering gjelder også for annet avfall som skal deponeres i fjellhallene, men dette 
er ikke omtalt. Det er også beskrevet en del egenskaper for avfall som ikke er forenelig med 
deponering i underjordiske deponier. Det er for eksempel forbudt å deponere avfall i slike deponier 
dersom avfallet vil ha fysiske eller kjemiske egenskaper som gjør at det kan reagere med sine 
omgivelser eller hverandre, og stabiliteten skal være i samsvar med de geotekniske forholdene (jf. 
avfallsforskriften § 9-4 tredje ledd). Dette er ikke problematisert eller belyst i informasjonen fra 
BMR.  
 
Usikkerhet ved håndtering av annet avfall: 

 Det er uklart hvilke mengder som skal håndteres ved de ulike behandlingsmåtene. 
 Det er ikke gjort en stedsspesifikk risikovurdering for deponering av annet avfall. 
 Det er ikke tatt stilling til om ulike typer avfall er egnet for deponering i betongkar, 

hvorvidt de kan reagere med hverandre eller betongkaret, eller om det kan oppstå 
gassdannelse under lagring. 
 

1.3  Oppsummering forbehandling og håndtering av avfall 
Ut fra den informasjonen som foreligger, kan ikke Miljødirektoratets se at Halosepmetoden som er 
planlagt i Raudsand, er testet for å håndtere aske fra mange ulike askeleverandører eller større 
mengde syre fra Kronos Titan. Vi kan heller ikke se at metoden er testet på annet uorganisk avfall. 
Halosep må anses som en umoden metode og det er per i dag uklart om den vil fungere på alle de 
avfallsfraksjonene den er planlagt benyttet for. Videre foreligger det kun svært overordnede planer 
for håndtering av annet uorganisk avfall i Raudsand. Noe av dette avfallet ser også ut til å ha 
egenskaper som gjør det forbudt å deponere avfallet i fjellhaller. Det er på bakgrunn av disse 
uklarhetene ikke mulig å vurdere om håndteringen slik den er beskrevet, vil være i tråd med 
regelverket, og vil komme til å være miljømessig forsvarlig.   

 
Miljødirektoratet mener Noah har en velutprøvd teknologi som er egnet for forbehandling av avfall 
som skal til deponi og som kan håndtere de typer uorganisk avfall som det er nasjonalt behov for. 
De har brukt sin kompetanse til å videreutvikle metoden for stabilisering av avfall som er planlagt 
deponert i Brevik. De har utført langvarige tester og har god kjennskap til prosessen og egenskapene 
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til avfallet som deponeres. Denne kunnskapen er tatt med inn i vurdering av om gruvene egner seg 
til deponering av dette avfallet. 
 
 

Vurdering av fjellhallenes egnethet som deponi for uorganisk, farlig 
avfall 
For å sørge for tilfredsstillende sikkerhet i forhold til miljøpåvirkning i et underjordisk deponi, er 
det viktig at det foreligger tilstrekkelig informasjon om berggrunnens beskaffenhet og samvirke 
mellom de kjemiske og fysiske egenskaper i avfallet som skal deponeres og berggrunnen. 
  

2 Geologisk og geoteknisk vurdering 
Den geologiske barrieren skal holde tilbake og hindre sigevann i å forurense omgivelsene rundt 
deponiet. I avfallsforskriften er det stilt konkrete krav til tettheten til den geologiske barrieren 
fordi den skal holde tilbake forurensning i hele deponiets levetid, det vil også si tiden etter at 
deponering er avsluttet. Det er derfor vesentlig å ha god kunnskap om geologien der deponiet skal 
anlegges og om den geologiske egnetheten som barriere. 
 
Før avfall kan deponeres må det dokumenteres at bergrommene er tilstrekkelig stabile slik at det 
ikke oppstår situasjoner med ras eller annen deformering som gjør at det skapes transportveier for 
sigevann fra deponiet til omgivelsene. Dersom det oppstår reaksjoner mellom avfallet og berg-
grunnen kan også avfallets sammensetning ha betydning for stabiliteten. 
 
Begge utredningene konkluderer med at de to lokalitetene vil være stabile under og etter et 
jordskjelv. Dette tema er derfor ikke omtalt videre her.  
 
2.1  Brevik 
Deponering av farlig avfall er planlagt i Dalen gruve, hvor Norcem driver uttak av kalkstein per dags 
dato. Deponering av farlig avfall er planlagt opp til kote 0. Kalksteinen i Dalen gruve karakteriseres 
som massiv med liten oppsprekkingsgrad. Rommene i gruva er generelt tørre, men det er noe 
innlekkasje av vann via forkastninger og åpninger mot dagen. Kalkstein har en selvreparerende og 
tettende effekt, og dette gjør at mindre sprekker gror igjen med kalkspat. Det er gjort kartlegging 
av forkastninger og sprekker i gruvene, og det er registrert flere forkastningssoner i gruvene. Den 
største er Dalen-forkastningen, og her ble det utført tettetiltak på grunn av inntrengning av sjøvann 
under utvinning av kalkstein. 
 
I Dalen gruve er det allerede etablerte gruveganger, og Noah har dermed kunnskap om 
bergrommenes stabilitet og tetthet på fjellet ut fra tidligere drift. Gjennom driften har Norcem 
gjennomført et kjerneboringsprogram for å belyse kalksteinens geometriske utbredelse, 
tilstedeværelse og posisjon av eventuelle forkastningssoner og innlekkasje av overflatevann i disse 
sonene. Det foreligger dermed kunnskap om variasjon i geologien gjennom gruvene. Tettheten på 
det intakte fjellet er dokumentert gjennom undersøkelser og tester, og også gjennom driftsdata. 
Det er gjort registreringer av vannmengde som kommer inn i gruvene (grunnvann og sjøvann).  
 
Det har vært benyttet forskjellige metoder for brytning av kalkstein i Dalen gruve. Først på 1970-
tallet ble det lagt opp til et system kalt panelbrytning, for å øke utnyttelsen av forekomsten. Det 
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ble drevet ut lange rom med bredde 14 m. Resultatet var en utvinning på ca. 70 % av forekomsten. 
Dette viste seg imidlertid å være for dristig, og i 1976 skjedde en kollaps av pilarer som resulterte i 
et ras som gikk helt opp til dagen, ca. 60 m over rommene («Raset»).   
 
Den delen av gruva som er planlagt brukt til deponi har vært drevet etter en modifisert rom-og-
pilar-brytningsmetode, noe som gir bedre bergmekanisk stabilitet enn panelbrytning. Noah opplyser 
at den bergmekaniske stabiliteten i gruva er god som følge av høye horisontale spenninger i 
bergmassen. De har gjennomført inspeksjon i Dalen gruve. Hovedinntrykket deres er at 
oppsprekkingsgraden i hovedsak er liten og at kalksteinen for det meste er massiv eller grovblokkig. 
Høyere oppsprekkingsgrad nær de store forkastningene har nødvendiggjort bergsikring som bolting 
og injisering, og dette er gjennomført etter hvert som utvinning av kalkstein har blitt gjort.  
 
Noah opplyser at den geologiske stabiliteten i fjellet rundt deponiet vil være uavhengig av avfallet 
som er tenkt deponert, fordi filterkakene som planlegges deponert i gruva i all hovedsak er basisk 
med god bufferkapasitet uten negativ effekt på kalksteinen i gruva. De angir at metallholdig avfall 
kan ha lavere pH, og at denne fraksjonen derfor skal blandes med alkalisk avfall med syre-
nøytraliseringskapasitet for å sikre tilfredsstillende pH før deponering. 
 
2.2  Raudsand  
I Raudsand er det planlagt å etablere nye fjellhaller for deponering av farlig avfall. Deponering av 
avfall er planlagt under kote 0. Fjellmassene i området hvor fjellhallene er planlagt etablert består 
av granittisk gneis.  
 
Selv om det har vært gruvedrift i området sør for det planlagte deponiet, så skal fjellhallene 
etableres i et området der det ikke er detaljert kunnskap om fjellets beskaffenhet. Det er utført 
geofysiske målinger fra helikopter og boret fem grunnvannsbrønner i området for å kartlegge 
bergarter og sammensetning i området. Boringene er ikke gjort i dybde ned til bunnen av fjell-
hallene. Ut fra disse undersøkelsene er det påvist en ny, mindre forekomst av jernmalm i området 
hvor fjellhallene er planlagt etablert, og det er også påvist en mulig dypforvitringssone. 
Undersøkelsene indikerer at denne dypforvitringssonen går langs nordenden av de planlagte 
deponihallene. Geometrien antyder at denne sonen faller mot nord over hallene slik de i dag er 
planlagt. Det er ikke verifisert om malmforekomsten eller dypforvitringssonen strekker seg til det 
området hvor fjellhallene er planlagt etablert. Grunnvannsbrønnene sier noe om geologien i 
borehullene, men ikke om geologien i resten av fjellområdet. 
 
Brytningsmetoden som ble benyttet i Rødsand gruve, som er lokalisert sør for området hvor det er 
planlagt å etablere fjellhaller for deponering av farlig avfall, resulterte i at det på begynnelsen av 
1970-tallet eksisterte flere store, tomme gruverom. Belastning på gjenstående bergfester, nivå-
skiller osv. i kombinasjon med svakhetssoner og slepper i bergmassen medførte omfattende ras-
utvikling i den eldre delen av gruva fra 1970-1975. Det har vært flere ras i gruvens sjakter og 
stoller, hvorav et ras i 1974 kom helt opp i dagen.  
 
BMR oppgir at gneisen i området er en forholdsvis massiv bergart med lav til moderat oppsprekking, 
og at den har god bergmassekvalitet. Gneisen har god mekanisk styrke og med orienteringen av 
fjellhallene som vist med hensyn til spenningsforhold i fjellet vil bergarten egne seg godt til 
etablering av fjellhaller. Det angis at i tråd med vanlig norsk praksis med bergsprengning og sikring, 
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vurderes det anlegget som er planlagt etablert på Raudsand å være gjennomførbart på linje med 
andre prosjekter med store fjellhaller i Norge. Vurderingene av bergmassekvaliteten i Raudsand er 
gjort med tanke på stabiliteten til eventuelle fjellhaller og ikke for å vurdere tetthet på fjellet.  
 
Granittisk gneis som vertsbergart har ikke gode kjemiske egenskaper med hensyn til det basiske 
avfallet, for eksempel vil pH-verdien for grunnvann, som eventuelt kommer i kontakt med avfallet, 
være under 8. Videre er det tidligere rapportert ca. 1 % sulfider i malmen i gamle Rødsand gruve. 
Sulfider kan oksideres og gi surt grunnvann, noe som igjen kan løse ut og mobilisere tungmetaller 
fra deponiet og forurense grunnvannet. Området hvor fjellhallene er tenkt etablert, i granittisk 
gneis, er ikke tilstrekkelig kartlagt med tanke på vertsbergart med mineralisering, særlig av 
sulfider. 
 
Usikkerhet: 

 Kunnskapen om de geologiske og geotekniske forholdene der fjellhallene er planlagt 
etablert er mangelfull.  

 Det er usikkert om berggrunnen hvor deponiet er tenkt etablert er egnet som barriere ved 
etablering av et deponi for uorganisk farlig avfall.  

 Det er uavklart om avfallet vil kunne reagere med berggrunnen og eventuelt hvilken ekstra 
sikkerhet som må legges inn fordi berggrunnen der ikke er naturlig godt egnet som barriere i 
deponi for farlig avfall med basiske egenskaper.  

 Om farlig avfall som planlegges tatt imot i Raudsand kan ha negativ påvirkning på de 
geotekniske egenskapene i bergmassen.  

 Mengde vann som kan påvirke fjellhallene i Raudsand gjennom innlekkasje av vann fra 
tidligere rasområder sør for området hvor deponiet er planlagt etablert, er ikke tallfestet.  
 

2.3  Geologisk og geoteknisk vurdering – de to lokalitetene sett opp 
mot hverandre 

Det foreligger mye kunnskap om geologien i Dalen gruve, både gjennom det arbeidet som er gjort i 
gruvegangene i Dalen gruve og de tilleggsundersøkelsene som er gjort i forbindelse med konsekvens-
utredningen. Usikkerhet knyttet til geologien er derfor liten. Berggrunnen består av kalkstein med 
lav vannledningsevne og med selvreparerende effekt på sprekkedannelser. Disse egenskapene ved 
berggrunnen vil redusere utlekking av tungmetaller og Miljødirektoratet mener at fjellhallene vil 
utgjøre en god barriere mot transport av forurensende stoffer.  
 
I både Dalen gruve og Raudsand har det tidligere vært ras som har påvirket berggrunnen helt opp i 
dagen. Dette kan medføre innlekkasje av vann til områdene hvor deponiene er planlagt etablert. 
Innlekkasje av vann fra «Raset» og dagbruddet i Dalen gruve har blitt kartlagt i driftsperioden for 
Dalen gruve.  
 
For Dalen gruve foreligger det driftsdata fra gruvedriften, samt målinger og undersøkelser som 
underbygger de vurderinger som er gjort av stabiliteten i bergmassen. Slike data foreligger ikke for 
området hvor fjellhallene er planlagt etablert i Raudsand. Dette betyr at vurderingene for Raudsand 
er gjort ut fra betraktninger knyttet til hele fjellmassivet og ikke spesielt for området der deponiet 
er planlagt.  
 
Det foreligger vesentlig mindre kunnskap om fjellmassen i Raudsand. Vi vet imidlertid at berg-
grunnen i Raudsand ikke har den samme nøytraliserende effekten som kalksteinen i Dalen gruve. 
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Grunnvannet, som kan komme i kontakt med avfallet, vil ha pH under 8. Dette, kombinert med 
eventuell forekomst av sulfider i fjellmassen, kan medføre økt mobilisering av tungmetaller fra 
deponiet. Per i dag vet vi derfor ikke om fjellet vil være egnet som barriere. Det må således gjøres 
ytterligere undersøkelser før det er mulig å konstatere om det området som er tiltenkt for 
fjellhaller for uorganisk farlig avfall, har en berggrunn som egner seg som barriere for et deponi for 
farlig avfall. 
 
 

3 Hydrogeologisk vurdering 
Sammenhengen mellom geologi og vannets bevegelse i grunnen har stor betydning for transport av 
forurensning fra deponiet. Kunnskap om de hydrogeologiske forholdene er derfor viktig for å kunne 
vurdere transport av stoffer med grunnvannet, både i bergartene, i sprekkesystemer og i deponert 
avfall. Strømningsmønsteret vil kunne endre seg etter endt deponering og det er derfor viktig å 
vurdere forholdene både under drift og for etterdriftsfasen.  
 
3.1  Brevik 
Noah opplyser at kalksteinen i Dalen gruve har lav vannledningsevne, i størrelsesorden 10-9 m/s eller 
lavere. Forhøyet vannledningsevne har blitt målt i enkelte svakhetssoner. Innlekking av grunnvann 
vil skje via sprekker i fjellet. Dalen-forkastningen er det området hvor det strømmer mest vann inn i 
gruva gjennom fjellet. Tunnelene som krysser Dalen-forkastningen under sjø er fullinjisert med 
sement. Videre kommer det vann inn i gruva fra rasområdet og Dalen brudd.  
 
Innlekkasjevann vil i hovedsak komme fra sprekker i bergmassen, f.eks. fra større forkastningssoner. 
I Dalen gruve foreligger det mye data om hvor mye vann som trenger inn fra overflata og fra 
veggene i gruvegangene, samt pumpedata for vann som pumpes ut fra gruva og fra pumping av 
grunnvannsbrønner. Disse opplysningene har blitt brukt til å gjøre en modellsimulering (3D) av 
grunnvannsstrømmen i området etter at deponiet er avsluttet. Dette gir en god oversikt over 
grunnvannstrømmen i gruva. 
 
I framtiden vil det være samme strømningsveier i gruva som i dag, så lenge pumpingen av vann 
fortsetter, og innadrettet grunnvannsgradient opprettholdes. Denne situasjonen vil vedvare så lenge 
deponiet er i drift. Vannet samles opp og renses ved behov i drifts- og etterdriftsfasen. Noah 
opplyser at deponering av stabiliserte masser ikke vil påvirke vannstrømningen nevneverdig pga. 
relativt høy permeabilitet på avfallsmassene. Etter endt deponivirksomhet vil gruva fylles med 
vann. Vannstrømningen gjennom gruva og det deponerte avfallet vil være lav. Den er beregnet til å 
bli 1 m3/døgn (365 m3/år) etter endt deponivirksomhet.  
 
3.2  Raudsand  
Granittisk gneis på Raudsand har en lav vannledningsevne på ca. 1-3 x 10-8 m/s. Bevegelse av 
grunnvann gjennom granittisk gneis vil i all hovedsak foregå via sprekker i fjellet. Kunnskap om 
vannstrømning i berggrunnen er begrenset, og vurderinger er kun gjort ut fra boring av fem 
grunnvannsbrønner i området. Grunnvannsbrønnene er delvis boret der fjellhallene skal ligge, men 
ikke i dybde ned til bunnen av fjellhallene. De kan dermed ikke svare på om det er svake soner i 
fjellet der fjellhallene skal ligge. Det foreligger lite opplysninger om området der fjellhallene skal 
ligge. Ut fra topografien over fjellhallene må det regnes med en betydelig grunnvannsgradient ned 
til mulig deponi. Videre må det regnes med innlekkasje av grunnvann i gruven fra infiltrasjon 
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gjennom dagbruddet og kollapsstrukturen (fra raset på 1970-tallet) og langs forkastningene. Det er 
lagt opp til tetting av berggrunnen i fjellhallene der det er vannførende sprekker.  
 
BMR angir at det er minst 730 meter fra den nærmeste fjellhallen til dagens gruveanlegg i 
horisontalplanet og 1200 meter til resipienten, og at avstanden til resipienten dermed kan 
kompensere for lavere permeabilitet i fjellet enn det som er kravet til deponi for farlig avfall.  
BMR opplyser at de stabiliserte massene skal komprimeres og fjellhallene skal fylles til 98 % av deres 
volum. De opplyser at de stabiliserte massene har vannledningsevne i samme størrelsesorden som 
berggrunnen. De opplyser at det vil være høyest ledningsevne i en 0,5 m sone i bergveggene 
nærmest hallene, og at grunnvannet vil strømme i denne sonen. Ut fra dette angir de at grunn-
vannet bare vil ha et utlekkingspotensiale noen centimeter inn i de tettere askemassene i fjell-
hallen. BMR har ikke opplyst om mengden vann som vil strømme gjennom fjellhallene og det 
deponerte avfallet etter endt deponivirksomhet.  
 
Det er mulig at det vil være «hulrom» rundt avfallet i driftsfasen i Raudsand, slik som BMR 
beskriver. Når driften har opphørt, og fjellhallene blir vannfylt, vil imidlertid avfallet bli fylt med 
vann og på sikt «flyte ut» og omfordele seg fjellhallene. Når fjellhallen er avsluttet vil avfallet 
«sette seg» og spre seg i hele bredden/lengden av fjellhallen og hulrommet rundt avfallet vil 
endres. Dette vil påvirke vannstrømningen i fjellhallen. Når denne endringen skjer, vil vann 
strømme gjennom avfallet, og ikke bare i sonen nærmest bergveggen. Dette kan medføre at det 
finner sted en utlekking av tungmetaller/miljøgifter fra hele det deponerte volumet.  
 
Usikkerhet: 

 Det foreligger lite opplysninger om vannledningsevne i berget og grunnvannets 
strømningsmønster i området der deponiet er planlagt etablert i Raudsand.  

 Det er lite informasjon om vannledningsevnen til de stabiliserte massene og hvordan de 
deponerte massene i Raudsand vil bli påvirket av vannstrømning gjennom fjellet når 
fjellhallen avsluttes.  

 Det foreligger ikke opplysninger om hvilke vannmengder som vil strømme gjennom 
fjellhallene og det deponerte avfallet etter endt deponidrift. 

 

3.3  Hydrogeologiske forhold - de to lokalitetene sett opp mot 
hverandre 

BMR baserer sine vurderinger på pumpedata fra fem etablerte grunnvannsbrønner. Disse sier noe om 
permeabiliteten i sonen rundt hver brønn, men ikke om hele fjellområdet. BMR har ikke 
dokumentert tettheten til fjellet mellom fjellhallene og sjøen, men synes å anta at det er like tett 
hele veien, noe som er lite sannsynlig. Svakhetssoner i fjellet, og i tidligere gruveganger, kan 
påvirke vanntransport i dette området. Det kan ikke legges til grunn at hele sonen mellom 
fjellhallene og resipienten vil ha lik permeabilitet og at avstanden til resipienten dermed kan 
kompensere for høyere permeabilitet i fjellet.  
 
Undersøkelsene i Brevik viser at de hydrogeologiske forholdene i Dalen gruve egner seg for 
etablering av deponi for stabilisert, uorganisk farlig avfall, på lang og kort sikt.  For Raudsand 
foreligger det foreløpig for lite informasjon om grunnvannsstrømmen der fjellhallene skal ligge til å 
kunne si om fjellhallene egner seg.  
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4. Geokjemisk vurdering 
Vurdering av de geokjemiske forholdene skal belyse kjemiske prosesser og reaksjoner mellom avfall, 
berggrunn og grunnvann som kan ha betydning for kjemisk stabilitet og utlekkingsegenskaper. Dette 
danner bakgrunn for å vurdere hvilke avfallstyper som egner seg, eller ikke egner seg for deponering 
i underjordisk deponi. De geokjemiske egenskapene må belyses både for drift, etterdrift og et 
tidsperspektiv som strekker seg utover etterdriftsfasen. 
 
4.1  Brevik 
Det er gjennomført utlekkingstester på stabilisert og avvannet avfall som tilsvarer det som skal 
deponeres i Dalen gruve, herunder kolonnetester for å vurdere langtidsutlekking fra avfallet. Ut fra 
resultatene har Noah beregnet maksimalt årlig utslipp fra deponiet under drift. Testene viser at 
utlekking av klorid er høy, men siden hovedresipienten er sjø vil dette ikke ha nevneverdig 
miljømessig betydning.  
 
Noah har videre simulert utslipp over tid, og angitt total mengde stoff som vil bli deponert i Dalen 
gruve sammenlignet med total mengde som er lekket ut etter 1000 år. Dette vil være avhengig av 
adsorpsjon av forurensningskomponentene til bergmassen. Akkumulert utlekket mengde av tung-
metaller over 1000 år er beregnet til å ligge på <0,1 % av totalt deponert mengde tungmetaller. De 
har også vurdert egenskapene til filterkaken når denne mettes med vann. De konkluderer med at 
filterkaken da mister fysisk styrke, men at dette kun har effekt på den fysiske stabiliteten og ikke 
den kjemiske. Løseligheten til hydroksidene vil ikke endres, og dermed heller ikke hvor mye 
tungmetaller som vil bli frigitt. 
 
Ved mottak og behandling av flyveaske fra avfallsforbrenning kan det dannes hydrogengass (H2) når 
denne kommer i kontakt med vann (eller syre/base). Innblanding av farlig avfall fra aluminiums-
industrien kan påvirke innholdet av elementært aluminium i avfallet. Under nøytraliserings-
prosessen ved Noah Langøya er det registrert H2-dannelse under selve prosessen i deponiet, knyttet 
til forbehandling av flyveasken (tilsats av vann) og under nøytraliseringsprosessen hvor det tilsettes 
svovelsyre. Gipsen som er planlagt deponert i Dalen gruve vil bli avvannet før den deponeres. Noah 
har utført tester med avfallsgips i lukket gruverom som viste at det ikke var gassdannelse. For å 
avdekke om det kan være et restpotensialet for gassdannelse som kan medføre risiko ved svikt i 
prosedyrer, er det gjort påfølgende undersøkelser. I et brev til KLD i oktober 2018 opplyser Noah at 
undersøkelsene viste at det er svært liten risiko for gassdannelse og at denne kan elimineres med 
enkle tiltak. Testene viste også at det ikke vil skje gassdannelse etter at gruven er fylt med vann 
etter endt deponering.  
 
4.2  Raudsand  
BMR viser til at det i Danmark har blitt gjennomført ristetest og kolonnetest på flyveaskemasser 
behandlet etter Halosep metoden og at de ut fra resultatene muligens kan endre basis-
karakteriseringen av restavfallet til ordinært avfall. Dette er etter det Miljødirektoratet kjenner til, 
kun utført på avfall som stammer fra to ulike forbrenningsanlegg og ved bruk av saltsyre som 
syrekilde og er således ikke likt avfallet som skal stabiliseres i Raudsand. Det er ikke kjent om det 
er gjort liknende undersøkelser med utlekking fra avfall stabilisert med svovelsyre. 
 
BMR oppgir at en ekstraksjon av tungmetaller fra flyveaskemassen, vil redusere gassdannelsen i 
deponiet fra oksydasjonsreaksjonen mellom metall og fuktighet kraftig.  
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BMR har ikke estimert årlig utslipp fra deponiet under drift, eller i et langt tidsperspektiv etter 
avsluttet deponering.  
 
Usikkerhet: 

 Det foreligger ikke opplysninger om hvor mye utlekking det vil bli fra avfall som er 
representativt for det som skal deponeres i Raudsand. 

 Det foreligger ikke opplysninger om hvor mye utlekking til vann det vil bli fra deponiet i 
Raudsand, i kort og langt tidsperspektiv.  

 

4.3  Geokjemisk vurdering - de to lokalitetene sett opp mot hverandre 
Noah angir at de avfallstypene som er planlagt tatt imot for deponering i Dalen gruve i stor grad vil 
tilsvare de som håndteres av Noah på Langøya i dag. Noah har foretatt en vurdering av disse og ut 
fra utlekkingstester estimert hvilke utslipp det vil bli. Resultatene viser at utlekkingen av klorid er 
høy, men siden hovedresipienten er sjø, vil det ikke ha nevneverdig forurensningsmessig betydning. 
Det er potensiale for å ta ut metaller og salter av det stabiliserte avfallet, men dette er ikke 
beskrevet i KU. 
 
Halosepmetoden i Raudsand har potensiale for at volumet som skal deponeres reduseres i forhold til 
dagens prosess på Langøya, fordi den ikke danner gips og den legger til rette for å ta ut metaller og 
salt. Utlekking av tungmetaller fra avfallet er kun verifisert med utlekkingstester på utvalgte 
asketyper som er behandlet i pilotanlegg. Vurderingene som BMR har gjort, baserer seg derfor på at 
metoden fungerer etter intensjonen, at metoden ikke fører til gassdannelse i stabilisert avfall og at 
det ikke skjer uforutsette utfordringer med metoden, men det foreligger ikke tilstrekkelig kunnskap 
som dokumenterer dette.  
 
 

5. Vurdering av utslipp til vann 
Vannforskriften setter rammer ved etablering av ny virksomhet som kan berøre vassdrag- og 
kystvann. Det er et mål at vannforekomster med dårlig tilstand for spesifikke prioriterte stoffer skal 
oppnå god tilstand innen en viss tidsfrist. Dersom en planlagt ny virksomhet har utslipp av disse 
stoffene, må det vurderes spesifikt om dette kan komme i konflikt med målet om å oppnå god 
tilstand. Det er derfor nødvendig å ha god oversikt over tilstanden i vannforekomsten slik at 
oppstart av nye virksomhet kan vurdere betydningen av det planlagte utslippet opp mot denne.  
 

5.1  Brevik 
I Brevik skal det etableres et renseanlegg som tar hånd om vann som vil komme fra gruven og sige-
vann fra deponiet. I tillegg skal spylevann fra kaianlegget og fra rengjøring av maskiner og utstyr 
ledes til renseanlegget. Det er ikke avgjort om utslippspunktet skal være i Eidangerfjorden, 
Langesundsfjorden eller Frierfjorden. De tre fjordene er alle belastet med utslipp fra dagens og 
tidligere industriutslipp. Det er funnet miljøgifter i ulike substrater i alle tre fjordene og 
næringssalter er også et problem i Frierfjorden.   
 
Det er ikke gjort nye undersøkelser av tilstanden i fjordene i forbindelse med KU. Det er usikkert 
hvordan det økte utslippet av nitrogen fra det foreslåtte tiltaket, vil kunne påvirke tilstanden i 
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Eidangerfjorden. Her er det også usikkerhet knyttet til spredning av forurensning fra sedimentene. I 
Frierfjorden er det nødvendig å se på totalbelastningen i fjorden i fremtiden, da det er flere 
bedrifter som planlegger å utvide eller startet opp ny virksomhet med utslipp til fjorden i 
fremtiden. 
 
5.1.1 Vurdering av forventede utslipp til vannforekomstene 
Løsning for rensingen av avløpsvann fra gruven er ikke klar i dag. Det er derfor gjort en vurdering av 
konsentrasjoner av stoffer i filtratvann fra avvanning av avfallet og rensegrad i eksisterende anlegg 
på Noah Langøya i dag. Det beskrives at dette er konservativt da de forventer lavere nivåer i 
gruvevann som har vært i kontakt med avfallet. Konsentrasjonene i avløpsvannet vil enten ligge på 
lave nivåer som ikke gir miljøeffekter eller bli svært raskt fortynnet til nivåer som ikke gir 
miljøeffekter. I vurderingen kommer det også frem at konsentrasjonene av metaller i utslippet fra 
gruvevannet i dag, er høyere enn utslippet vil bli fra renset vann fra deponiet. Dette vil være 
positivt for tilstanden i vannforekomsten. 
 
Det er beregnet at det vil bli et utslipp av ca. 25 tonn nitrogen fra gruven når virksomheten er i 
gang. Det er utslipp av nitrogen fra gruven i dag også, men det er ikke angitt hva årlig mengde er i 
dag.  KU beskriver at konsentrasjon av nitrogen i det forventede utslippet ved deponering av avfall 
vil være noe høyere eller tilsvarende som i dag. 
 
Ved det planlagte kaianlegget ved Kongkleiv er det ikke gjort nærmere undersøkelser, men i KU er 
det antatt at det er liten sannsynlighet for spredning av miljøgifter i forbindelse med propell-
erosjon. KU har ikke endelig klarlagt om lossing og propelloppvirvling kan medføre spredning av 
forurensede sedimenter. Det vil være behov for å gjennomføre en risikovurdering av forurenset 
sjøbunn i det aktuelle området for å avdekke eventuell spredning av forurensning fra lossing av 
stabilisert avfall fra båt til kai eller propelloppvirvling.   
 

Usikkerhet ved utslipp til vann: 
 Utslippet fra tiltaket er ikke vurdert opp mot eksisterende bakgrunnsverdier i de aktuelle 

resipientene. 
 Det er ikke beskrevet hvor utslippspunktet skal ligge og dermed heller ikke strømnings- og 

spredningsforhold. 
 Noah har estimert forventet utslipp fra deponiet konservativt, men totalutslipp som 

inkluderer annet vann fra anlegget er ikke vurdert.  
 Det er ikke endelig avklart om det er sannsynlighet for spredning av miljøgifter ved 

Kongkleiv. 
 

Oppsummering Brevik 
Fordi eksisterende bakgrunnsnivåer ikke er inkludert i vurderingene, er det usikkerhet i hvordan 
utslippet vil påvirke vannforekomsten i Eidangerfjorden og Langesundsfjorden. Frierfjorden er 
belastet med utslipp av næringssalter og det er usikkert om det er mulig å ha et nytt utslipp til 
denne fjorden av nitrogen. Dette må vurderes nærmere ved en eventuell søknad om tillatelse etter 
forurensningsloven. 
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5.2  Raudsand 
I Raudsand vil BMR samle sigevann fra deponiene i dagen, fjellhalldeponiet, avløpsvann fra det 
gamle gruvesystemet og fra prosessanlegget og sende dette via renseanlegg til Tingvollfjorden. Det 
er planlagt et utslippspunkt på ca. 30 meters dyp, men faktisk plassering fremkommer ikke av 
dokumentene. Det planlegges å utføre tiltak på de eksisterende deponiene og gruvesystemet, slik at 
sigevann fra disse kildene blir redusert. 
 
Tidligere undersøkelser har vist at sedimentene utenfor det planlagte anlegget er forurenset. 
Økologisk tilstand er i hovedsak god, men det er indikasjoner på at området er næringssaltbelastet.  
 
I forbindelse med spredningsberegning av et eventuelt utslipp fra BMR er det tatt vannprøver av 
sjøvann utenfor Raudsand. Vannprøvene ble tatt på ulike dyp. Resultatene viser at sjøvannet stort 
sett har god tilstand med hensyn på tungmetaller, men at det er dårlig kjemisk tilstand for arsen.  
Undersøkelsen er basert på en enkel analyseserie på et tidspunkt, og det er ikke nok dokumentasjon 
til å kunne si noe sikkert om tilstanden i fjorden. Det er usikkerhet knyttet til næringssaltbelastning 
i vannforekomsten og om sedimentene bidrar til forurensning i vannmassene 
 
5.2.1  Forventede utslipp til Tingvollfjorden 
Det er gjort spredningsberegninger for utslipp fra behandlingsanlegget. Fordi det er vanskelig å 
beregne hva utslippene vil bli, har BMR lagt til grunn et utslipp som tilsvarer utslippet fra Noahs 
prosess på Langøya i dag. De anser dette som et worst-case scenario og oppgir at utslippet fra 
Halosepmetoden som er angitt, vil være betydelig lavere.  
 
Dersom det raskt skjer en fortynning i resipienten kan man ved noen anledninger legge til grunn at 
avløpsvannet er så fortynnet at det ikke medfører miljøeffekter. Spredningsberegningene viser at 
det ikke vil være mulig å fortynne arsen og nitrogen ned til god tilstand siden det allerede er dårlig 
tilstand for disse stoffene i vannmassene. Spredningsberegningen viser at utslippet av andre stoffer 
enn arsen, må fortynnes 66-170 ganger i resipienten for å oppnå god tilstand.  
 
Det beskrives at etter gjennomføring av planlagte avbøtende tiltak som tildekking og avslutning av 
eksisterende deponier vil utslippene til Tingvollfjorden totalt bli redusert. Bergmesteren Raudsand 
er også i dialog med Real Alloy Raudsand om mulig rensing av deres avløpsvann slik at belastningen 
på fjorden blir mindre. Det er ikke angitt hva det totale utslippet til fjorden vil være, siden det ikke 
er tall for alle kilder. Det er uvisst hvor mye forurensning som vil komme fra sigevannet fra 
deponiene og gruvesystemet etter tiltak.  
 
Usikkerhet ved utslipp til vann: 

 Det er usikkerhet knyttet til de forventede totale utslippene til fjorden som følge av 
avbøtende tiltak. 

 Det bør gjennomføres en spredningsberegning med stedspesifikke faktorer som viser 
hvordan utslippet spres.  

 Det er usikkert om utslippet fra deponiet vil vanskeliggjøre oppnåelse av miljømålet i 
vannforekomsten. 

 Det er usikkert hva som vil være samlet belastning i fjorden. 
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5.3  Oppsummering vann - de to lokalitetene sett opp mot hverandre 
I Brevik er det gjort en vurdering av utslippsnivåene fra anlegget men det er usikkert hvordan 
utslippet vil påvirke vannforekomsten. For å vurdere dette trenger Miljødirektoratet detaljert 
informasjon om tilstanden, om utslippene, hvor og hva slags utslippsarrangement som planlegges, 
og mulige avbøtende tiltak. Det er også annen industri som ønsker å etablere ny virksomhet eller 
øke utslipp fra eksisterende virksomhet ved Frierfjorden og som kan bidra til å øke belastningen på 
fjorden. Utslippene som planlegges fra et nytt deponi i Brevik er små, men vil slippes ut i en 
belastet fjord.  Det vil være spesielt uheldig med utslipp til Frierfjorden som er belastet med 
næringssalter og som kan bli et problem sett opp mot nitrogenutslippet fra Noah. For Eidanger-
fjorden og Langsundsfjorden tror vi ikke at utslippet vil være til hinder for at miljømålet i vann-
forekomsten nås. Det er imidlertid behov for mer kunnskap for å svare helt sikkert på om tilstanden 
i vannforekomsten vil være til hindrer for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall.  
 
I Raudsand er det ikke angitt hva det totale utslippsnivået til fjorden vil være og det er usikkerhet 
knyttet til tilstanden i vannforekomsten. Det er positivt at det er beskrevet flere tiltak som totalt 
vil redusere belastningen til Tingvollfjorden, men det er usikkert hvordan disse skal gjennomføres 
og hva slags reduksjoner som vil oppnås. Totalt sett er det større usikkerhet knyttet til kunnskaps-
grunnlaget for lokaliteten i Raudsand enn i Brevik, men dersom det totale utslippet fra området blir 
redusert som følge av gjennomføring av tiltaket, tror vi heller ikke her at tilstanden i vann-
forekomsten vil være til hinder for etableringen av det planlagte tiltaket 
 
 

6. Vurdering av utfylling i sjø 
Utfyllingen i sjøområdet i Raudsand medfører fare for forurensning. Det er i lys av dette at Miljø-
direktoratet har vurdert utfyllingen. I tillegg til de forurensningsmessige sidene ved utfyllings-
tiltaket har vi også enkelte merknader knyttet til stabilitetsforholdene for utfyllingen. Dette fordi 
en eventuell utglidning av utfyllingen kan medføre at deler av industriområdet raser ut og medfører 
fare for forurensning fra avfall lagret på land og spredning av forurensede sedimenter.  
 
6.1  Brevik 
I Brevik er det planlagt å anlegge flytekai ved Kongkleiv. Det vil derfor ikke være behov for 
utfyllingstiltak i sjø.  
 
6.2  Raudsand 
I Raudsand er det planlagt å etablere en stor sprengsteinsfylling i sjø. Hensikten med utfyllingen er 
å skaffe nok areal til å etablere anlegget som skal ta imot og behandle avfallet, og å lage kaianlegg.  
Fyllingen skal gå i bratt undervannsterreng ned til -170 meter. Det skal tas ut nærmere 3 millioner 
m3 stein fra de planlagte fjellhallene og et område på land. Utfyllingen vil foregå over en periode på 
1,5 år. Slik Miljødirektoratet forstår det, skal utfyllingen utføres fra en lekter fra kote -170 meter til 
kote -4. Øvrig utfylling skal skje fra land.  
 
6.2.1  Forurensningsfare 
Utfyllingen i sjø innebærer tilførsel av sprengstein som vil legge beslag på områder på sjøbunnen. I 
tillegg vil tilførsel av sprengsteinmasser føre til oppvirvling og spredning av sedimentpartikler i 
vannmassene. Utfyllingen med sprengstein i sjø fører altså til forurensning, og krever derfor 
tillatelse etter forurensningsloven § 11 for å kunne finne sted lovlig.  
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I denne saken forsterkes forurensningspotensialet av at utfyllingen i stor grad skal etableres på 
forurenset sjøbunn. PCB, nikkel, bly, kobber og sink er påvist i forhøyede konsentrasjoner i sjø-
bunnen der fyllingen skal etableres. Utfyllingen vil føre til oppvirvling av sedimenter som vil gjøre 
at disse stoffene vil bli mobilisert og spredt i vannmassene. At den planlagte fyllingen er svært stor, 
øker forurensningspotensialet. I tillegg er det slik at sprengsteinmasser alltid inneholder nitrogen og 
som regel også plast (selv om det finnes metoder som reduserer plastbruken). Dette fører også til 
forurensning.  
 
Dokumentet som beskriver utfyllingsmetode har ingen nærmere beskrivelse av tiltak for å hindre 
forurensning i forbindelse med tiltaksgjennomføringen.  
 
6.2.2  Stabilitetsvurderinger  
Miljødirektoratet mener det mangler dokumenterte geotekniske beregninger/modellering og 
vurderinger som viser at det er mulig å fylle ut den angitte mengden sprengsteinmasser i et så bratt 
sjøbunnterreng som angitt uten at massene glir ut og havner i bunnen av skråningen der utfyllingen 
planlegges. I tillegg mangler det en geoteknisk modellering og vurdering av bæreevnen til massene 
som må vise at ny byggegrunn er varig stabil. Det er vanlig at de påpekte forholdene dokumenteres 
grundig med utskifter fra modellering, beregninger og figurer. 
 
Det er ikke redegjort for utfyllingsmassenes sammensetning av bergart og kornstørrelse samt 
metode for utfylling, komprimering og setninger i massene samt tidsramme for dette. Dersom det er 
mistanke om at det siltige dynnet på sjøbunnsoverflaten, har innvirkning på fyllingens stabilitet, 
spredning av partikler ol., så må dette vurderes og tas hensyn til i modelleringene. Sjiktet omtales 
av konsulent som et mulig glidesjikt med tanke på utfylling. Konsulenten hevder at dette må fjernes 
slik at fylling kan ligge stabilt. Vi savner en vurdering av foreslått mudring, transport og deponering 
av dette slammet før utfylling av masser.  
 
Manglende dokumentasjon: 

 Det er ikke redegjort for hvordan anleggsarbeidene skal utføres for å motvirke forurensning 
ved utfylling av sprengsteinmasser.  

 Det er ikke godt nok dokumentert at sprengsteinsfyllingen ikke glir ut og havner i bunnen av 
skråningen. 

 Fyllingens bæreevne som byggegrunn for lettere industri på kort og lang sikt er ikke 
dokumentert. Dette er nødvendig for å redusere risiko for at avfall kan rase på sjøen. 

 For å motvirke utglidning av utfyllingsmassene anbefales mudring av forurenset sjøbunn. 
Det er ikke redegjort for håndtering av massene. 

 Det er uklart for oss om det skal sprenges ut en hylle med fast fjell innerst mot land og 
fylles ut med sprengsteinmasser videre utover og hvordan overgangen til utfyllingsmasser 
skal være. 

 Det mangler redegjørelse for sprengsteinmassenes beskaffenhet (kornstørrelse) og 
kornfordelingsanalyse som grunnlagsdata for å vurdere stabilitet av masser i bratt terreng. 
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6.3  Oppsummering utfylling i sjø 
Fyllingsarbeidene vil medføre spredning av forurensing, særlig fordi utfyllingen skal etableres på 
forurenset sjøbunn. Det er ikke redegjort nærmere for tiltak for å motvirke/begrense forurensning 
fra tiltaket. Den planlagte steinfyllingen er svært stor og går bratt ned til et stort dyp. Dette gjør at 
fyllingen kan bli svært krevende å etablere. Dersom det oppstår problemer med stabiliteten, vil det 
forsinke prosjektet. Miljødirektoratet mener stabilitetsvurderingene er mangelfulle. Det er ikke 
godt nok dokumentert at byggegrunnen vil bli stabil og ha tilstrekkelig bæreevne. Disse forholdene 
mener vi derfor må utredes nærmere.  
 
 

7. Vurdering av geografisk plassering av anleggene 
I utredningen av lokaliteter for deponi for farlig avfall som Miljødirektoratet gjorde i 2016, ble det 
gjort en overordnet vurdering av hvor hovedstrømmene med farlig avfall kommer fra geografisk 
sett. Miljødirektoratet har ikke hatt nok informasjon for å gjøre en nærmere analyse av kostnader 
og miljøeffekter ved transporten, og har derfor ikke et godt grunnlag for å uttale oss om den 
geografiske plasseringen i seg selv vil være til hinder for et fungerende behandlingstilbud for farlig 
avfall. Raudsand ligger lenger vekk fra avfallet som blir produsert enn Brevik og dette vil være en 
ulempe. Vi antar likevel at det en eventuell monopolsituasjon, der kun er et deponi i Raudsand tar 
imot farlig uorganisk avfall i (Sør)-Norge, medfører at bedriftene i Norge likevel sender avfallet sitt 
dit selv om transportkostnadene kan øke. Et unntak her er Kronos Titan som har uttalt at de ikke vil 
sende avfallet til Raudsand, men også her kan situasjonen endre seg, blant annet avhengig av hvilke 
behandlingskostnader BMR kan tilby. 
 
 

8. Økonomi 
Oppdraget innebærer også å vurdere lokalitetenes egnethet utfra en samlet vurdering som 
inkluderer å drøfte de samfunnsøkonomiske konsekvensene av det enkelte alternativ. Dette vil bl.a. 
være viktig for å kunne vurdere hvilket alternativ som vil medføre de laveste kostnadene for 
næringslivet. Konsekvensutredningene inneholder ikke informasjon om økonomiske forhold og vi har 
derfor ikke hatt mulighet til å gjøre en slik vurdering i denne omgang. Dersom det er ønskelig med 
samfunnsøkonomiske vurderinger vil det kreve mer tid bl.a. fordi det vil være nødvendig å innhente 
informasjon om forventede investerings- og driftskostnader i de to alternativene, transport-
kostnader m.m. Miljødirektoratet avventer tilbakemelding fra KLD før et slikt arbeid igangsettes. 
 
 

9. Vurdering av naturmangfold på land 
9.1  Brevik   
Planområdet i Brevik ligger på kalkrike kambrosilur-bergarter i kombinasjon med godt lokalklima. 
Dette gir gunstig voksemiljø for mange arter. Det har derfor vært viktig å gjennomføre en grundig 
kartlegging av naturmangfoldet her. 
 
I Brevik har den delen av planområdet som ligger over bakken, blitt kartlagt med fokus på områder 
som er viktige for bevaring av biologisk mangfold, levesteder for rødlistearter og forekomst av 
svartlistearter. Kartleggingen som er gjort, har vært grundig og godt gjennomarbeidet. 
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Kartleggingen viser at området har store naturverdier, både på overordnet landskapsnivå, natur-
typenivå og artsnivå. Vestskrenten mot Frierfjorden, der kai og innslagspunkt for tunnelen skal 
ligge, er svært artsrik. Rapporten fastslår at tiltaket derfor vil ha stor negativ konsekvens for 
naturmangfoldet. Dette er spesielt knyttet til en lav, Squamarina gypsacea, som vokser i 
bergveggen ved Kongkleiv og som er vurdert å ha status som kritisk truet.  
 
Noah har vært i kontakt med Miljødirektoratet for å diskutere eventuelle avbøtende tiltak som kan 
gjennomføres for å ta hensyn til den sjeldne lavarten. Siden det er lite kunnskap om laven, er det 
viktig å få utvidet kunnskapsgrunnlaget for eksempel med nærmere kartlegging av innslagspunktet 
for tunellen, for å avdekke om lavarten finnes andre steder. Det er også mulig å se på tiltak som 
flytting av laven til annen lokalitet og å flytte innslagspunktet for tunellen. Funnet av lavarten har 
imidlertid medført at det er behov mer detaljert kunnskap. Nærmere undersøkelser vil kunne si mer 
om konsekvensen av å gjennomføre tiltaket. 
 
Det har kun vært gjort en overordnet vurdering av forekomst av vilt og det må gjøres en vurdering 
av om tunnelinnslaget kan få betydning for hekkende rovfugl.  
 
Usikkerhet: 

 Bestandsoversikt for lavarten Squamarina gypsacea og betydningen for denne arten ved 
etablering av tunnelåpning ved Kongkleiv. 

 
9.2  Raudsand 
I Raudsand er det kun gjennomført et datasøk i databasen naturbase.no for å kartlegge 
naturmangfold. Området er tidligere kartlagt i henhold til DNs håndbok for naturtypekartlegging.  
Det er ikke registrert viktige naturtyper eller arter i området der behandlingsanlegget og innslags-
punktet for tunnel skal være. Planområdet i Raudsand er et områder med barskog, blandingsskog, 
løvskog og ubevokste områder. Dette er en vegetasjon som er vanlig å finne mange steder og 
sannsynligheten for å finne sårbare arter i området der tunnelinnslaget er liten. Miljødirektoratet 
ser derfor ikke at det er grunn til å gå videre med nærmere undersøkelser av naturmangfoldet på 
nåværende tidspunkt, men dette bør vurderes nærmere ved detaljprosjekteringen.  
 

9.2  Oppsummering av naturmangfold på begge lokaliteter 
Lokaliteten i Brevik ligger i et rikt kambrosilurområde med stort artsmangfold. Inngrep her vil være 
mer sårbart enn i Raudsand, der det er en vanlig naturtype som man vil finne igjen mange steder i 
Norge. Det vil være behov for videre undersøkelser av naturmangfoldet før man kan ta stilling til 
den endelige lokaliteten til adkomsttunnelen til deponiet i Brevik. 
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10  Samlet vurdering 

 
10.1  Er de foreslåtte lokalitetene egnet som deponi for uorganisk, farlig avfall? 
10.1.1  Dalen gruve i Brevik 
Miljødirektoratet mener fjellhallene i Dalen gruve i Brevik er godt egnet som lokalitet for et deponi 
for uorganisk, farlig avfall ut fra de geologiske, hydrologiske og geotekniske forholdene. 
Berggrunnen består av kalkstein med lav vannledningsevne og med selvreparerende effekt på 
sprekkedannelser. Disse egenskapene ved berggrunnen vil redusere utlekking av tungmetaller og 
Miljødirektoratet mener at fjellhallene vil utgjøre en god barriere mot transport av forurensende 
stoffer.  
 
Frierfjorden er belastet med næringssalter og det er usikkert om utslipp fra anlegget kan tillates på 
grunn av usikkerhet om tilstanden i vannforekomsten. Det er gjort en grundig vurdering av utslipps-
nivåene fra anlegget som indikerer at utslippet vil være lavt, men det er behov for flere 
undersøkelser for å si noe nærmere om hvordan utslippet vil påvirke vannforekomstene i områder 
som er belastet med forurensning. Noah har imidlertid også mulighet for utslipp til Eidangerfjorden 
og Langesundsfjorden hvor tilstanden i vannforekomsten er bedre og et utslipp dermed forventes å 
være mindre problematisk. 
 
For Dalen gruve er det videre en utfordring at det er en artsrik natur der adkomsttunnelen til 
gruven skal ligge, og det er blant annet avdekket en sjelden lavart. Det vil være behov for videre 
undersøkelser før man kan ta stilling til den endelige lokaliteten til adkomsttunnelen til deponiet. 
 
10.1.2 Raudsand 
Per i dag foreligger det for lite kunnskap til å kunne konkludere om fjellhallene i Raudsand ut fra de 
geologiske, hydrologisk og geotekniske forhold vil være egnet for etablering av et deponi for farlig 
uorganisk avfall. Det forligger for lite kunnskap om fjellmassenes beskaffenhet i området hvor 
fjellhallene er planlagt etablert. Den har heller ikke den gunstige nøytraliserende effekten som 
kalksteinen har i Dalen gruve, og det er ikke belyst om vann fra fjellhallene kan medføre økt 
mobilisering av tungmetaller fra deponiet. Fjellhallene kan være egnete dersom videre 
undersøkelser i forkant av og etter etableringen av fjellhallene bekrefter resultatene fra de 
undersøkelsene som er gjennomført.  
 
I Raudsand er det større usikkerhet knyttet til det totale utslippsnivået fra deponiet og til tilstanden 
i vannforekomsten. Fjorden er belastet med forurensning. Det vil her være behov for mer 
informasjon om utslippet og tilstanden i resipienten, men dersom utslippene faktisk blir redusert i 
forhold til dagens situasjon er det ikke grunn til å tro at forholdene i vannforekomsten vil være til 
hinder for etablering av det planlagte tiltaket.  
 
Det er ikke identifisert noen utfordringer knyttet til naturmangfoldet i Raudsand. 
 
I Raudsand skal det etableres en stor steinfylling ned til stort dyp. Miljødirektoratet mener at det 
ikke er redegjort tilstrekkelig for stabiliteten til fyllingen og for spredning av forurensning ved 
etablering.  
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10.2  Har prosjektene teknologi som er egnet for behandling av de typer 
uorganisk, farlig avfall det er nasjonalt behov for?  

10.2.1 Dalen gruve i Brevik 
Miljødirektoratet mener Noah har en velutprøvd teknologi som er egnet til forbehandling av de 
typer uorganisk farlig avfall det er nasjonalt behov for. Noah har stor kompetanse og erfaring i 
behandling av farlig, uorganisk avfall og de har gjennomført langvarige tester av avfall som skal 
deponeres. Når det gjelder Noahs planer for gjenvinning av metaller og salter foreligger det for lite 
informasjon om dette per i dag til at vi kan foreta en vurdering av disse planene.  
 
Miljødirektoratet oppfatter at de testene som Noah har foretatt av utlekking fra deponiet og 
simulert utslipp over tid for avvannet og stabilisert avfall har gitt en god oversikt over hva årlig 
utslipp vil bli. Det er også gjort vurdering av egenskapene til filterkakene når disse er mettet med 
vann. Testene viser at avfallet vil være stabilt over tid med liten utlekking av tungmetaller. Det er 
også gjort tester av gassdannelse i avfallet som viser at det ikke er potensiale for dette.  
 
10.2.2 Raudsand 
Miljødirektoratet mener det per i dag er uklart om BMR har en teknologi som er egnet for 
behandling av de typer uorganisk farlig avfall som det er nasjonalt behov for.  
 
BMR skal benytte Halosepmetoden som er utviklet for å behandle flyveaske på det anlegget asken 
oppstår. Ut fra den informasjonen som har vært tilgjengelig for Miljødirektoratet foreligger det ikke 
tester i større skala av ulike typer flyveaske. Vi kan heller ikke se at prosessen er testet på annet 
uorganisk avfall som det er behov for å stabilisere. For den typen uorganisk farlig avfall som ikke er 
planlagt behandlet i Halosepmetoden, foreligger det kun overordnede planer. Det har derfor ikke 
vært mulig for Miljødirektoratet å vurdere om den planlagte behandlingen vil være miljømessig 
forsvarlig og i tråd med avfallsregelverket. Det er positivt at denne metoden har som mål å redusere 
deponibehovet og gjenvinne ressurser. På nåværende stadium oppfatter vi imidlertid at den ikke er 
ferdig utviklet. 
 
I Raudsand foreligger det liten dokumentasjon om avfallets egenskaper ved deponering. Miljø-
direktoratet kan ikke se at det er gjennomført utlekkingstester eller tester av gassdannelse av avfall 
som tilsvarer det som skal deponeres i Raudsand. Vi kan heller ikke se at BMR har estimert vann-
mengde etter at deponiet er avsluttet og hvordan dette vannet vil påvirke avfallet. Dette vil ha 
betydning for innholdet av miljøgifter i sigevannet og mengden sigevann som slippes ut.  
 
 
10.3  Er det, med tilgjengelig informasjon sannsynlig at prosjektene kan 

gjennomføres slik at Norge har behandlingskapasitet for farlig avfall når 
dagens deponi på Langøya avsluttes? 

 
Brevik-alternativet er i stor grad godt utredet med tanke på de miljømessige forholdene i saken, 
men noen forhold knyttet til naturmangfoldet på stedet og til utslippets påvirkning på vann-
forekomstene må utredes nærmere. Under forutsetning at spørsmålene knyttet til naturmangfoldet 
og vannforekomstene avklares, antar vi at det vil være mulig ut fra de miljømessige forholdene i 
saken å etablere anlegget. Med tanke på at det må påregnes saksbehandlingstid for nødvendige 
godkjenninger og tillatelser, og tid til anleggsperiode og oppstartsfase, er tiden frem mot 2022 
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knapp. Vi registrerer imidlertid at Noah oppgir i KU at de kan tilrettelegge for mottakskapasitet på 
Langøya frem til 2024.  
 
Raudsand-alternativet er per i dag ikke godt nok utredet med tanke på de miljømessige forholdene i 
saken. Både fjellhallene, vannforekomsten og steinfylling må utredes videre. I tillegg så gjenstår 
det mye utvikling og testing for å få behandlingsanlegget i drift. Med Raudsand alternativet 
behefter det også stor usikkerhet om det kan ivareta alle de avfallsfraksjoner som i dag håndteres 
på Langøya. Også for Raudsand må det påregnes saksbehandlingstid for nødvendige tillatelser, og tid 
til en anleggsperiode og oppstartsfase. I lys av at det gjenstår en del utredning og uttesting av 
planlagt metode mener vi det er urealistisk å få anlegget på plass til 2022. 
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