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SAMMENDRAG 

Bergmesteren Rausand AS er hjemmelshaver til en eiendom på Rausand i Nesset kommune, M&R.  Områder på eien-
dommen er bruk til deponering av avfall fra sekundær  og tertiær aluminiumsproduksjon av flere lokale bedrifter.  
Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) har gitt pålegg om at disse deponiene skal avsluttes og sikres (lukkes). 

Foreliggende rapport beskriver planer for deponi 2. 
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1 Innledning 
Multiconsult AS er engasjert av Bergmesteren Raudsand AS for å utarbeide en avslutningsplan for to 
deponier beliggende i gruveområdet ”Bergmesteren” på Raudsand i Nesset kommune.   

Foreliggende rapport beskriver planer for avslutning og lukning av «Deponi 2».  Tilsvarende planer 
for Deponi 1 er utarbeidet og oversendt Klif[1] .  

Mye av beskrivelser og vurderinger er like for de to deponiene og er inkludert i begge rapportene.  
Dette er gjort for at disse skal være selvstendige og utfyllende hver for seg. 

1.1 Historikk 
Gruveområdet Bergmesteren på Raudsand i Nesset kommune har vært benyttet til deponering av 
produksjonsavfall fra lokale bedrifter som har drevet produksjon av aluminium fra saltslagg (sekun-
dær aluminiumsproduksjon).  Deponeringen var basert på tillatelser gitt av Klif, først til Aluscan AS 
(konkurs i 2002), og siden til Alumox AS.  Tillatelsene er nå utløpt, og deponiene skal lukkes. 

Forutsetninger for den utløpte tillatelsen gjaldt bruk av 2 deponier for deponering av avfall fra bedrif-
tene, heretter benevnt ”deponi 1” og ”deponi 2”.   

Tillatelse og vilkår er beskrevet i brev av 18. januar 2005 fra Klif (daværende SFT).  Tillatelsen var ba-
sert på søknad utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra Aluvest AS (konkurs i 2003) – jfr. Multicon-
sult-rapport 410071 nr.2 av 29. april 2003[2] samt tillegg i rapporter 410071 -3 [3] og 410171 -1[4] .   

I henhold til opprinnelige planer var forutsetningene at deponi 1 skulle benyttes inntil kapasiteten i 
dette var nådd, deretter skulle deponi 2 opparbeides og tas i bruk.  Deponi 1 skulle da avsluttes i 
henhold til  ”Plan for avslutning og etterdrift av eksisterende deponi”,  Multiconsult-rapport 410071 
nr.1 av 08. april 2003[5]. 

I forbindelse med senere oppkjøp og endringer i firmastrukturer, ble eiendomsretten til deponiene 
overtatt av Bergmesteren Raudsand AS.  Bergmesteren Raudsand AS overtok da også gjeldende tilla-
telser (tillatelse til bruk og drift av deponiene) samt også forpliktelser knyttet til disse.   

Etter tilsyn i 2008 ga Klif i brev av 11. mars 2009 varsel om pålegg om avslutning av begge de to de-
poniene.  Dette er siden fulgt opp med varsel om tvangsmulkt, jfr. brev av 30. mai 2011. 

Multiconsult utarbeidet en ny og revidert plan i rapport datert 13. mars 2012[6].  Denne ble framlagt 
for Klif og innholdet ble diskutert i møte 15. mars 2012.  Revidert plan ble igjen utarbeidet, delvis ba-
sert på nye og endrede forutsetninger fra eier, og møte med Klif igjen avholdt.  Nytt brev fra Klif gir 
endelige forutsetninger for lukning av deponiene, brev datert 1. oktober 2012.  Planene for de to de-
poniene skal behandles separat, og foreliggende rapport omhandler derfor kun planer for deponi 2.    

1.2 Eierforhold 
Selskapet som Klif har stilet pålegg og varsel om tvangsmulkt til, er Bergmesteren Raudsand AS.  Det-
te selskapet er fra medio august 2012 heleid av av Envoilution Norge AS, og selskapets representant 
er Harald Storvik.  Selskapet er grunneier for eiendommen hvor deponiene ligger, og følgelig ansvar-
lig for disse. 

1.3 Premisser for avslutningsplanen 
Den samlede avfallsmengden som er lagt i de to deponiene er vesentlig mindre enn det som lå til 
grunn for den opprinnelige deponeringstillatelsen.  Dette skyldes bl.a. endringer i drift, produksjons-
prosesser, avfallsbehandling og ikke minst eierstruktur for de involverte bedrifter.  Deponi 1 er følge-
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lig ikke fylt opp slik som forutsatt i avslutnings- og etterdriftsplanen (Multiconsult-rapport 410071 
nr.1)[5].   

Deponi 2 var i tillatelsen fra 2005 forutsatt tatt i bruk først når deponi 1 var fullt, men Klif aksepterte 
at ca. 30.000 tonn møllestøv i storsekker, som var mellomlagret i deponi 2 da tillatelsen ble gitt, kun-
ne bli liggende.  Deponi 2 er følgelig tatt i bruk – om enn i svært begrenset omfang i forhold til opp-
rinnelig tiltenkt bruk – og en ny plan for lukning og etterdrift av dette deponiet må utarbeides og 
gjennomføres.   

Bergmesteren Rausand AS har planer om videre drift av deponi for lavkontaminerte / inerte masser i 
den delen av bruddet hvor deponi 2 ligger.  Deponiet vil delvis overlagre eksisterende deponerte av-
fall.  Søknad om tillatelse til etablering er enda ikke utarbeidet, men planene får nødvendigvis betyd-
ning i forhold til hvordan detaljene for lukning av eksisterende deponier beskrives og gjennomføres 

1.4 Krav til avslutningsplanen 
Generelle krav til lukning og etterdrift av deponier er beskrevet i avfallsforskriften[7].  For disse aktu-
elle deponiene har Klif i brev av 30. mai 2011 i tillegg spesifisert noen krav som stilles til denne av-
slutningsplanen, i form av en rekke punkter som må redegjøres for og besvares.  I tillegg kommer 
forhold inntatt i etterfølgende brev fra Klif datert 1. oktober 2012. 

Rapporten er systematisert i tråd med anmerkningene fra Klif.   Dette omfatter bl.a. følgende mo-
menter:   

 

1 Målinger av bekker: 
a. målingene mangler flere av de komponentene som er de viktigste ift. til avrenningen 

fra de deponerte massene  
b. bekkene er påvirket, men det er ikke vurdert om denne påvirkningen stammer fra de 

deponerte massene, eller om det kan skyldes bakgrunnsnivå eller påvirkning fra gru-
veområdet for øvrig. Dette gjelder særlig pH, kobber og sink av de komponentene det 
er målt på. 

2 Tiltakene som skal gjennomføres er ikke tilstrekkelig beskrevet, særlig gjelder det oppbyg-
ning av toppdekke og tiltak for å hindre infiltrasjon av overvann og grunnvann på de to de-
poniene 

a. legg ved kart og skisser av hvordan deponi 1 skal avsluttes, vertikale skisser, mektig-
het og volum av de ulike typer masser 

b. oppbygning av toppdekket sammenlignet med krav til topptetting i avfallsforskriften 
3 Alternativet som er det foretrukne for Bergmesteren innebærer å bruke en avfallsfraksjon 

fra oljeboring til avslutning. Sammensetning og egenskaper for disse massene er ikke godt 
redegjort for. Vi har behov for dokumentasjon over:  

a. sammensetning (sammenlignet med Klifs normverdier for forurenset grunn) 
b. utlekkingsegenskaper  
c. egnethet som geologisk barriere (sammenlignet med kravene til slike i avfallsforskrif-

ten) 
4 Dersom massene i deponi 2 skal bli liggende, må dette være miljørisikovurdert (denne må 

vurdere støvflukt og om massene er skyld i de høye pH verdiene i bekken nedstrøms).  
5 Klif savner en bedre vurdering av geoteknisk stabilitet av deponi 1 
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2 Situasjonsbeskrivelse 

2.1 Beliggenhet 
Deponiene ligger innenfor det gamle gruveområdet til Rødsand gruver ved Raudsand i Nesset kom-
mune, Møre og Romsdal.  Fra gruvene ble det utvunnet jernmalm (med høyt innhold av bl.a. titan og 
vanadium).  Arealet der deponiene ligger er eid av Bergmesteren Raudsand AS, med unntak av en del 
av deponi 2 som ligger på eiendommen som eies av Næringsdepartementet (gnr 40, bnr 50 - jamfør 
flyfoto i Figur 2-4). 

Figur 2-1 og Figur 2-2 viser beliggenheten til Bergmesteren Raudsand.  

 

 

Figur 2-1 Oversiktskart som viser beliggenheten til Nesset kommune. Kilde: www.gulesider.no 

 

Figur 2-2 Oversiktskart som viser beliggenheten til Bergmesteren Raudsand, i Nesset kommune. (Kilde: 
www.gulesider.no) 
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Gruveområdet omfatter flere eiendommer.  Hoveddelen ligger innenfor gnr 40 bnr 50 og 81, men de-
ler ligger innenfor gnr 40 bnr 48, 49 og 51.   

Figur 2-3 viser flyfoto over gruveområdet, med eiendomsgrensene inntegnet.  Beliggenheten til de-
poniene kan sees i Figur 2-3, men i utsnittet i Figur 2-4 framgår det mer tydelig hvor deponert mate-
riale ligger. 

 

 
Figur 2-3 Flyfoto over Bergmesteren gruveområde i Raudsand. (Kilde: Nesset kommunes karttjeneste ”Orkidè”). 

 

 
Figur 2-4 Flyfoto som viser beliggenheten til de to deponiene ved Bergmesteren gruveområde.  Deponi 1 danner 
en åpning i vegetasjonen nede til høyre i bildet, mens en tydelig kan se sekkene med møllestøv som er lagret i 
deponi 2 til venstre (i to adskilte hauger). Eiendomsgrensene på kartet er markert med rød strek.  Det vises 
dermed at en del av deponi 2 ligger utenfor grensen for eiendommen tilhørende Bergmesteren Rausand AS.  
(Kilde: Nesset kommunes karttjeneste ”Orkidè”). 
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2.2 Områdebeskrivelse 
Landskapet i Bergmesteren er i dag ikke egnet for alminnelig ferdsel, som følge av bratte raskanter, 
åpne sjakter, ustabile fyllinger og generelt ulendt og til dels farlig terreng.  Avslutningsplanen forsø-
ker å ta hensyn til dette med avsluttende arrondering til et mer jevnt og tilpasset terreng.    

Det er gjerdeplikt for området, og hele yttergrensen av eiendommen skal være inngjerdet.  Veien inn 
til området er stengt med kjetting, og tilgang til fots vil derfor likevel være mulig. 

Deponi 1 ligger inntil en bratt bergskjæring i sør.  Overflaten til det deponerte avfallet er tilnærmet 
horisontal ut fra bergskjæringen, men skrår i nord ned mot en anleggsvei som er anlagt opp mot top-
pen av deponiet.   Skråningen er plastret / dekt med stein og grus.  Skogen omkring dette deponiet er 
preget av sviskader, forårsaket av tidligere gassutvikling fra deponert materiale (ammoniakk fra salts-
lagg).   Se illustrasjoner i bilder, Figur 2-5 og Figur 2-6. 

 

 

Figur 2-5  Bilde tatt mot deponi 1 i retning NØ.  Bildet er fra 2003 og damp stiger opp fra deponiet som da var i 
fortsatt bruk. Etter ferdig lukning av deponiet vil terrenget forløpe omtrent jevnt med naturlig terreng over fjell-
skjæringene. 

Deponi 2 ligger i et tidligere dagbrudd som former et trau mellom to åser som løper i øst-vestlig ret-
ning – i terrenghellingen.  Det avgrenses i vest (øverst) av en fjellkant, i sidene av naturlig terreng 
(skjæringer etter bergverksdriften i dagbruddet) og nederst av en veifylling.  Det deponerte avfallet 
fyller bare opp en svært liten del av bruddet. 

Området nord for deponiene domineres av blandingsskog av gran, furu og bjørk.  Området mellom 
deponi 1 og 2 består av anleggsveier tillaget i forbindelse med bergverksdriften, noen mindre brudd-
områder, samt noen mindre skogvokste områder (skogen er noe skadet).  

Mot øst faller terrenget bratt ned mot Sunndalsfjorden.  I dette området ligger det flere veier, noen 
gamle bruddområder, et nytt større steinbrudd samt også noen åpne sjakter og tuneller.  Fylkesveien 
mellom Raudsand og Angvik krysser gjennom området.  Helt nederst mot fjorden finnes utfylte og 
opparbeidede arealer som i noen grad brukes til anleggsområder for aktiviteten til Veidekke AS.  Det 
har tidligere vært et asfaltverk på deler av dette området. 

2.3 Resipient 
Sigevann fra deponiene dreneres via de underliggende gruvesystemene, til utslipp i Sunndalsfjorden. 

På grunn av Hydro Aluminium sin virksomhet på Sunndalsøra, er det kostholdsråd i Sunndalsfjorden 
som følge av forhøyede PAH-nivåer.  Kostholdsrådet gjelder for fjorden fra Sunndalsøra og ut til Halt-
vik og Øygardsneset, dvs. forbi Raudsand.  Kostholdsrådet omfatter konsum av skjell og lever fra fisk.  
Tidligere analyser utført på utslippsvannet fra gruvesystemet på Raudsand har vist at dette ikke in-
neholder PAH. 
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2.4 Miljømål 
Følgende miljømål var definert i søknaden for deponi 2 (jfr. Multiconsult-rapport 410071 nr.2): 

1. Helse: Deponiet skal ikke medføre helseskadelig eksponering for folk som oppholder seg på depo-
niområdet eller i nærområdet. 

2. Spredning: Deponiet skal ikke medføre utslipp av forurensninger til sjø som overstiger sjøens tåle-
grenser eller være til hinder for oppheving av kostholdsrådet.   

I forbindelse med avslutning av deponiene vil målsetningen være at de ikke skal medføre noen form 
for sjenerende påvirkning av omgivelsene, samt at det ikke skal forekomme uakseptable utslipp til 
sjø. 

2.5 Forholdet til lokale, regionale og nasjonale planer 

2.5.1 Kommuneplan og reguleringsplan 

Området er ikke regulert. 

I kommuneplanen er området avsatt til gruve-/bergverksformål. 

2.5.2 Nasjonale verneplaner 

I Nesset kommune er følgende områder vernet: 

• Barsteintjernet naturreservat (deler (barskog))  

• Nauste naturreservat (havstrand/elveos)  

• Eikesdalsvatnet landskapsvernområde (deler)  

• Dalsida landskapsvernområde (deler)  

• Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark (liten del)  

• Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde (deler)  

• Torbudalen biotopvernområde (deler)  

Ingen av verneområdene ligger slik til at de vil påvirkes av deponiet.  

2.6 Status for deponiene 
Beskrivelse og bilder nedenfor angir deponienes status i 2009.  Dette representerer også tilnærmet 
dagens tilstand. 

2.6.1 Deponi 1 

Alt saltslagg og filterstøv som har vært transportert til Bergmesteren fra Aluscan (fram til 2002), og i 
ettertid Alumox, Aluvest og Reox, er lagt i deponi 1.  

Mengden som er tilført i deponi 1 er mindre enn det som var forutsatt i tillatelsen, grunnet varieren-
de drift i de nevnte selskapene opp gjennom årene.  Deponi 1 er derfor ikke fylt opp.   

Tilgjengelig restvolum er beregnet til å være mellom 50.000 til 70.000 m3 (jamfør pkt.0).  Restkapasi-
teten ble i 2005 beregnet til 80.000 tonn.  Differansen, ca. 20.000 m3 er innfylling gjort i en kort peri-
ode før bruken av deponiet opphørte.   

Bilder fra deponi 1 pr august 2009 er vist i Figur 2-6.  
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Figur 2-6  Deponi 1 pr. august 2009. 

Videre er topografisk kart over deponiet vist i Figur 2-7 og 3D modell i Figur 2-8 

 

 

Figur 2-7  Kart over deponi 1 laget etter flyfotografering / laserskanning av området høst 2012.  Kartet har 0,5 
m ekvidistanse.  Blå kurver angir overfordypninger – bl.a. to åpne vertikale gruvesjakter. 
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Figur 2-8 3D visualisering av deponi 1.  Modellen viser deponiet sett fra NV i retning mot SØ. 

Datagrunnlag for kartene er fra laserskanning utført i oktober 2012 (utført av Terratec as på oppdrag 
for Veidekke AS). 

Kart og bilder viser at det fortsatt er et visst tilgjengelig volum i dette deponiet.  I søknad og tillatelse 
var det forutsatt at ferdig terreng skulle flukte med de omkringliggende bergskjæringer, og i størst 
mulig grad tilpasses forløp av opprinnelig terreng.   

Deponi 1 dekker et areal på ca. 10.000 kvadratmeter.   Overflaten ligger på ca. nivå 220 moh, mens 
nivå i bunnen av den nedraste forsenkningen opprinnelig var ca. nivå 158 (se kartutsnitt i Figur 5-1). 

Det er gitt tilsvarende pålegg om lukning av deponi 1 fra Klif.  Plan ble ferdigstilt og oversendt Klif no-
vember 2012 [1] . 

2.6.2 Deponi 2  

I deponi 2 ligger det kun møllestøv i storsekker.  Sekkene ligger plassert i to adskilte områder, se fly-
foto i Figur 2-9.   

De fleste av sekkene ble deponert på stedet i tida før 2003, mens en del av sekkene ble flyttet fra be-
driftsområdet til Aluscan AS i 2004.   
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Figur 2-9 Flyfoto overlagt nyoppmålt topografisk kart over deponi 2.  Oppmåling er gjort høsten 2012.  Ekvi-
distanse er 1 m.  Blå kurver angir fordypninger. 

Klif har i tillatelsen av 18. februar 2005 akseptert at dette møllestøvet kan bli liggende, men under 
forutsetning at det ble iverksatt en driftsettelse av deponi 2.  En slik driftsettelse har ikke skjedd. 

Bildene i Figur 2-11 viser status for dette deponiet per august 2009.  De sist innfylte sekkene er lagt 
bakerst (øverst) i deponiet og er delvis overdekket.  Disse sekkene er plassert utenfor grensene for 
Bergmesteren Rausand AS sin eiendom, og ligger på grunn som eies av Næringsdepartementet.   

 

Figur 2-10 Kart over deponi 2 laget etter flyfotografering / laserskanning av området høsten 2012.  Kartet har 
0,5 m ekvidistanse. Blå kurver angir fordypninger.  Se også tverrprofiler i Figur 4-1 og Figur 4-2. 
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Figur 2-11  Bilde fra deponi 2 - status per august 2009 

Nedre sekkedeponi er ikke tildekket.  Sekkene i begge deponiene dekker hele tverrsnittet i trauet 
(bruddet), og er på den måten svært utsatt for gjennomvasking av vann som renner på fjelloverflaten 
i bunn av trauet.   

  

Figur 2-12  Bilder av sekker med møllestøv.  August 2009. 

Det er det utført noen enkle tiltak for sikring av vann som renner inn i dette deponiet.  Dette ble gjort 
sommeren 2009, og omfatter etablering av grøfter og rørsystemer oppstrøms for deponiet.  Grøftene 
leder vann til en viss grad utenom deponiet.  Bilder av dette er vist i Figur 2-13.   

  

Figur 2-13  Bilder av avskjærende drenering oppstrøms for deponi 2 (midlertidig tiltak).  August 2009. 

Grøftene var ment som et midlertidig tiltak for å redusere gjennomvasking av avfallet, og er ikke ut-
ført på en måte som kreves for permanente sikringstiltak.  Tiltakene er i hovedsak utført på eien-
dommen tilhørende Næringsdepartementet.   
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Bruddet ligger ca. 150 m nordvest for deponi 1 og ca. 600 m vest for Sunndalsfjorden.  Det går over 
en strekning på ca. 1 km, fra ca. nivå 240 m.o.h. i vest ned til ca. nivå 150 m.o.h. i øst.  Totalt dekkes 
et et betydelig areal, i størrelsesorden ca. 60.000 kvadratmeter i flate som ville være tilgjengelig som 
bruk for deponi, mens mulig deponeringsvolum ville være avhengig av oppbygging og valgte utførel-
se for dette.    

Det er følgelig kun en mindre andel av det potensielt tilgjengelige volumet som er tatt i bruk til lag-
ring / deponering av møllestøv – deponi 2.   Disse sekkene er utlagt i to separate områder, et øvre og 
et nedre område, men begge ligger i bruddets øvre deler.  Areal for begge disse er ca. 3.000 m2, og 
totalt areal altså ca. 6.000 m2. 
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3 Geologisk beskrivelse 
Geolog Svein Parr, som var gruveingeniør i Rødsand Gruber i perioden 1974-1981, har gitt en beskri-
velse av gruvesystemene og dreneringsforholdene i disse med særlig fokus på strømningen fra depo-
niområdet i Bergmesteren, kommunikasjon mellom gruvene i Z-malmen (under deponiene) og ho-
vedgruva.  Vurderingen sees i sin helhet med henvisning til kart i vedlegg 1.   

Kort sammendrag av Svein Parr sin vurdering:  

”Eksisterende og planlagt deponi ligger i det området som benevnes Z-malmen, oppkalt etter den 
malmkroppen som gruvedriften i dette området ble drevet på.  Uttak av malm ble gjort hovedsakelig 
ved underjordisk drift, men også et større dagbrudd ble åpnet (deponi 2). Gruvesystemet for Z-
malmen var atskilt fra hovedgruva med unntak av 3 tverrslagstunneler på nivå –150 (2 stk) og –101 
m.  Tverrslagene ble tettet med betongplugger i 5 m lengde da driften på Z-malmen ble avsluttet. I 
betongpluggene ble det innmontert dreneringsrør med sluseventiler (rørdiameter 6 eller 8”), ett rør i 
hver plugg. Når også driften i hovedgruva ble stoppet ble disse ventilene åpnet for å sikre drenering 
fra Z-gruva. Denne forbindelsen er nå den primære dreneringsveien for vann fra Z-gruva.  

Bunnen av dagstrossa for planlagt deponi (deponi 2) består av rød gneis, en relativt massiv og tett 
bergart. Noe oppsprekking nær utsprengte områder er naturlig å anta, men sannsynligheten for at 
det skal være omfattende sprekkesystemer som vil lede større mengder sigevann til utspring lenger 
nede i lia, er små.  

Siden det ikke finnes underliggende åpninger, vil naturlig avrenning være til bunnen av strossa.” 

Tilleggsinformasjon om dagbruddet ble gitt av Kjell Olav Sjøli (tidligere daglig leder i Aluscan AS) ved 
befaring til området november 2012.  Han opplyste da at det går en tunnel under bruddet i hele 
lengderetningen av dette.  Tunnelen ble benyttet til transport ved at brutt malm ble dumpet fra dag-
bruddet gjennom åpninger ned i tunnelen hvor den så ble dratt / skrapet ned til opplasting i vagger 
(bremesebanen) og videre derfra ned til oppredningsverket.  Nedre åpning til denne tunnelen er i 
dag dekket av steinmasser.  Tunnelen har fall fra vest mot øst, i terrengets hellingsretning, og kan 
inngå som en del av vannhåndteringssystem for deponiområdet. 

3.1 Beskrivelse av deponert avfall 
Avfallet i deponi 1 er saltslagg og filterstøv fra gjenvinning av metallisk aluminium.  Avfallet er lagt 
her av Aluscan AS, Alumox AS, Aluvest AS og Reox AS, som alle har drevet ulike prosesser for sekun-
dær og tertiær aluminiumsproduksjon. 

Avfallet i deponi 2 består av sekker med møllestøv fra Aluscan AS (ca. 30.000 tonn).  

Saltslagg og møllestøv ble i Aluvest AS sin søknad fra 2002[5] klassifisert som farlig avfall, mens filter-
støv ble klassifisert som produksjonsavfall.   

Begge de to deponiene er i tillatelsen fra januar 2005 godkjent som deponier for farlig avfall, uten 
krav om bunntetting utover den naturlige geologiske barrieren (massivt berg).  Det er da også lagt til 
grunn at sigevannet fra disse deponiene vil ledes via underliggende gruvesystem, før kontrollert ut-
slipp til sjø.  Transport gjennom gruvesystemet, med fordrøyning, filtrering og kjemisk utfelling, bi-
drar til at innholdet av tungmetaller og andre forurensningskomponenter i sigevannet i stor grad re-
duseres. 
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3.1.1 Saltslagg og filterstøv 

Saltslagg utgjør hoveddelen av avfallet i deponi 1.  I søknaden fra 2002 er slagget forutsatt å bestå av 
ca. 75 % oksid (hovedsakelig aluminiumoksid), 20 % salt (et naturlig bergsalt fra Tyskland) og 5 % me-
tallisk aluminium.  Slagg som ble importert og lagt i deponi 1 før 2002, var angitt å bestå av 60-70 % 
salt (produksjonsavfall fra Aluscan AS).   Dette gjelder også for en del av møllestøvet.  

Saltslagg vil reagere med vann og utvikle metangass samt små mengder giftige gasser av ammoniakk 
og fosfin.  Under driften av deponi 1 forårsaket ammoniakkgass og støv betydelige skogskader, i et 
bredt belte omkring deponiet.  Driften i deponiet stoppet i 2009 og avfallet som ligger i overflaten er 
for en stor del avreagert.  Det kan nå ikke lenger merkes lukt av gass (ammoniakk) ved opphold på 
deponiet.  Graving i massene gir imidlertid merkbar lukt.  Det må derfor antas at avfallet fortsatt ikke 
er fullstendig avreagert, men at gass produseres i mindre omfang og med langsommere avvikling 
grunnet at mindre spesifikt areal er i kontakt med atmosfæren.  

Fysisk er saltslagget kornet omtrent som grov sand, med en del klumper og aggregater og også inn-
blandet deler med finere masse.  Avfallet har god permeabilitet, all nedbør som faller på overflaten 
infiltreres i massene.  Det samme gjelder overflatevann som drenerer inn fra ovenforliggende area-
ler.  Dette utgjør svært lite, nedbørsarealet ovenfor deponiet er begrenset.  

Saltslagget konsolideres og blir relativt hardt og stabilt etter kort tid.  Det antas at denne prosessen 
vil fortsette, og at stabiliteten ytterligere forbedres over tid.  Det vurderes ikke å være risiko for set-
ninger eller utglidninger / ras i avfallet slik det ligger i dag.  Fyllingsfronten mot nord og øst er over-
dekt med andre masser og delvis plastret med stein. 

Filterstøvet, som utgjør en mindre andel av deponert materiale i deponi 1, er ikke reaktivt på samme 
måte som saltslagg.  Dette støvet flyter utover ved tømming, og er lagt innerst mot bergveggen i de-
poniet.  Støvet herder over tid, og blir til en fast masse.  Det er ikke fare for støvflukt fra dette avfal-
let ved dagens situasjon. 

3.1.2 Møllestøv 

Møllestøvet som ligger i deponi 2 er mer homogent, og består hovedsakelig av aluminiumoksid.  Møl-
lestøvet er reaktivt på samme måte som saltslagget, og det dannes ikke gass fra dette.   

Avfallet er transportert inn i deponiet i big-bags, og ligger fortsatt i disse.  De fleste av sekkene er i 
ferd med å gå i oppløsning.   Støvet har over tid herdet og blitt fast, men sprekker opp i klumper og 
flak.  Det må brukes makt (hakke / slegge) for å knuse det herdede støvet. 

Møllestøvet er lagret på en måte som gjør at risiko for setninger, ras eller lignende ikke vurderes å 
være aktuell problemstilling.  Materialet er i seg selv også stabilt i nåværende form.  Støvflukt vurde-
res ikke å være sannsynlig ved dagens situasjon. 

3.1.3 Utlekkingsegenskaper 

Det ble sommeren 2011 utført utlekkingstester på prøver fra deponi 1 (saltslagg / filterstøv) og de-
poni 2 (møllestøv).  Testene som er utført, er standard utlekkingstester som beskrevet i Avfallsfor-
skriftens kapittel 9, vedlegg 2 (ristetest og kolonnetest). Resultater fra ristetestene er gitt i Tabell 3-1, 
og resultater fra kolonnetestene i Tabell 3-2.  Resultatene er sammenlignet med grenseverdier for 
inert avfall, jfr. Avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg 2.  Verdier over grenseverdiene er uthevet med 
rødt.  
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Tabell 3-1  Resultater fra utlekkingstest; ristetest med partikkelstørrelse <4 mm sammenlignet med grensever-
dier for inert avfall iht. Avfallsforskriftens kap 9. L/S = 10 l/kg. Alle verdier er angitt i mg/kg TS.   

Parameter Grenseverdier inert 
avfall 

Saltslagg og filterstøv 
(Deponi 1) 

Møllestøv 
(Deponi 2) 

Arsen (As)  0,5 0,0139 <0,01 

Barium (Ba)  20 0,0267 0,223 

Kadmium (Cd)  0,04 0,00084 <0,0005 

Krom (Cr) totalt  0,5 0,0085 0,0246 

Kobber (Cu)  2 10,4 0,0842 

Kvikksølv (Hg)  0,01 <0,0002 <0,0002 

Molybden (Mo)  0,5 0,0821 0,0178 

Nikkel (Ni)  0,4 0,00536 <0,005 

Bly (Pb)  0,5 0,0972 0,0215 

Antimon (Sb)  0,06 0,382 0,0409 

Selen (Se)  0,1 0,0493 0,00237 

Sink (Zn)  4 0,342 0,0873 

Klorid  800 <6,0 7,5 

Fluorid  10 98,9 22 

Sulfat  1000* 5,5 <5,0 

Fenoltall  1 <0,050 <0,050 

Løst organisk karbon (DOC)  500 110 80 

Totalt suspendert stoff (TSS) 4000 160 800 
 

Tabell 3-2 Resultater fra kolonnetest (L/S = 0,1 liter/kg), sammenlignet med grenseverdier for inert avfall iht. 
Avfallsforskriftens kap 9.  Alle verdier er angitt i mg/l. 

Parameter Grenseverdier Saltslagg og filterstøv 
(Deponi 1) 

Møllestøv 
(Deponi 2) 

Arsen (As)  0,06 0,0283 <0,001 

Barium (Ba)  4 0,0277 0,0503 

Kadmium (Cd)  0,02 0,0093 0,000185 

Krom (Cr) totalt  0,1 0,11 0,00168 

Kobber (Cu)  0,6 126 0,0425 

Kvikksølv (Hg)  0,002 <0,00002 <0,00002 

Molybden (Mo)  0,2 0,133 0,00215 

Nikkel (Ni)  0,12 0,386 0,0012 

Bly (Pb)  0,15 0,428 0,00471 

Antimon (Sb)  0,1 0,109 0,00476 

Selen (Se)  0,04 0,00693 0,000442 

Sink (Zn)  1,2 17,7 0,0266 

Klorid  460 8,4 31 

Fluorid  2,5 40 1,7 

Sulfat  1500 6,5 <0,05 

Fenoltall  0,3 0,069 0,056 

Løst organisk karbon (DOC)  160 123 27 

Totalt suspendert stoff (TSS) – * * 
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For prøven fra deponi 1 overskrides grenseverdiene for inert avfall for kobber, antimon og fluorid i 
ristetesten, og for krom, kobber, nikkel, bly, antimon, sink og fluorid i kolonnetesten. 

For prøven fra deponi 2 (møllestøv) overskrides kun grenseverdien for inert avfall for fluorid i ristet-
esten. 

Det deponerte materialet tilfredsstiller ikke fullt ut de kravene som gjelder for inert avfall.  Men tes-
tene indikerer likevel at møllestøvet i deponi 2 ikke vil produsere sigevann som er forurenset i ve-
sentlig grad. 

Registrerte data for pH og ledningsevne er gitt i Tabell 3-3. 

Tabell 3-3 Resultater fra utlekkingstest, verdier for pH og ledningsevne 

Parameter Saltslagg og filterstøv  Møllestøv 

pH 7,9 8,3 

Ledningsevne (µS/cm) 182,9 509 

 

3.1.4 Mengdeestimat 

Total mengde avfall som ligger i deponi 1 er ikke kjent.  Dette deponiet ble benyttet over flere år, av 
Aluscan AS (fram til deres konkurs i 2002), og senere av Alumox AS, Aluvest AS og Reox AS.  Av tilla-
telsen som ble gitt til Alumox AS framgår det at restkapasiteten i deponi 1 den gang ble anslått til ca. 
80.000 tonn.  Det var forutsatt at deponi 1 skulle fylles opp, før man gikk over til å benytte deponi 2.  
Men kun en mindre andel av denne restkapasiteten ble benyttet.  Beregninger utført på grunnlag av 
oppmålingsdata innsamlet høsten 2012 viset at gjenværende volumer varierer fra 50.000 m3 til mak-
simalt 70.000 m3, avhengig av hvilke form som velges på det ferdige deponiet.  

For deponi 2 ble det i søknaden om tillatelse til etablering av deponi antydet et omfang på 50.000 
tonn saltslagg og 3.000 tonn filterstøv i året, samt 30.000 tonn møllestøv.  Møllestøvet var allerede 
mellomlagret i deponiet da tillatelsen ble gitt, i januar 2005.  Saltslagg eller filterstøv er ikke lagt i de-
poni 2.  I henhold til dette skal det da ligge ca. 30.000 tonn møllestøv i deponi 2, fordelt på de to om-
rådene. 

3.2 Vurdering av gassdannelse 
Det er ikke lagt organisk materiale i deponiene, og gassutvikling som følge av nedbrytning av organisk 
materiale er ikke en problemstilling. 

Som vi har vært inne på tidligere, er imidlertid saltslagget som ligger i deponi 1 reaktivt.  Ved kontakt 
med vann / atmosfære vil disse saltene utvikle metangass, samt en mindre andel giftige gasser av 
ammoniakk og fosfin.   

Siden det ikke har vært drift i deponiet siden pålegg om avslutning i 2009, vil avfallet her nå for en 
stor del være avreagert, men det kan ikke utelukkes at noe gassutvikling fortsatt forekommer.  Dette 
vil imidlertid kun være merkbart ved graving i og omrøring av massene.  I forbindelse med lukning av 
deponiet vil det, av hensyn til mulig fortsatt gassutvikling, ikke være hensiktsmessig å etablere en tett 
overdekning.  Overdekningen på deponi 1 bør bestå av permeable masser. 

Møllestøvet i deponi 2 er ikke reaktivt og danner ikke gass.  Det behøves derfor ikke tas hensyn til 
dette ved valg av utførelse av overdekning.  
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3.3 Sigevann 

3.3.1 Sammensetning 

I 2004 og 2009 er det foretatt prøvetaking i stasjonene vist i Figur 3-1.  Resultatene fra disse to prø-
vetakingsrundene er gjengitt i Tabell 3-4. 

 

 
Figur 3-1   Stasjoner som ble prøvetatt i 2004 og 2009.  Stasjon B, D og G er bekker, hvorav stasjon B og D fang-
er opp eventuell overflateavrenning fra hhv. deponi 1 og deponi 2.  Stasjonen nede til høyre i figuren er en 
målekum for overløpet fra hovedgruva, som føres videre til utslipp på 30 meters vanndyp i fjorden utenfor.  
Vann som infiltrerer ned i grunnen under deponi 1 skal gå via hovedgruva og denne kummen. 

  

 

Utslippspunkt 

G 

D 

B 
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Tabell 3-4  Analyseresultater vannprøver, 2004 og 2009. Alle verdier er gitt i µg/l.  

 Stasjon D Stasjon B Stasjon G Utslippspunkt 

År 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 
pH 9,4 9,4 7,1  7,6  9,9 9,4 

Kond. (mS/m) 230 220 < 10 99 20 130 1200 1500 
Barium (ug/l) 7 20 18 19 27 20 540 430 
Kobolt  4 5 7 14 13 i.p. i.p. 

Kobber 920 670 8 20 200 170 i.p. i.p. 
Molybden 44 62 i.p. i.p. 28 28 19 10 
Nikkel 4 8 7 10 15 19 i.p. 2 

Vanadium 7 8 i.p. i.p. 4 4 i.p. i.p. 
Sink 50 24 12 19 41 29 i.p. i.p. 
p-Isopropyltoluen       0,2 0,3 

Phenol       6,6 i.p. 
o-Cresol       0,94 i.p. 
m-Cresol       0,10 i.p. 

p-Cresol       0,72 i.p. 
Cresoler sum       1,8 i.p. 
2,4-dimetylphenol       0,02 i.p. 

2,5-dimetylphenol       0,01 i.p. 
3,4-dimetylphenol       0,01 i.p. 
m-ethylphenol       0,02 i.p. 

4-ethyl/2,3-og 3,5 dimethylphenol     0,09 i.p. 
Naftalen       0,63 0,7 
Acenapthen       0,11 0,2 

Fluoren       0,06 i.p. 
PAH 10 VROM       0,63 0,7 
PAH 16 EPA       0,80 0,9 

2,4,5-tricholorphenol 0,03 i.p     0,01 i.p. 

Biphenyl       0,07 i.p. 

Tetrachloroethene       i.p. 0,10 

 

En del forbindelser som ble påvist i prøvene fra 2004 er ikke påvist i resultatene fra 2009.  Dette gjel-
der cresoler og fenoler i prøven fra utslippspunktet. Analyseresultatene viser ellers ingen større for-
skjell i innholdet av miljøgifter i de to prøverundene.  Innholdet er som tidligere også svært lavt.   

Bedriftene som drev med sekundær aluminiumsproduksjon på Raudsand benyttet også gruvesyste-
met for rensing av sitt prosessvann, og hadde egne program for overvåkning / prøvetaking.  Vi har ik-
ke hatt tilgang på data herfra, men det er grunn til å anta at tilførslene fra disse prosessene har ut-
gjort et langt større bidrag til eventuelle forurensninger i utslippsvannet, enn det som har blitt tilført 
fra deponiene.  

3.3.2 Prøver og analyser vår 2012 

Under møtet med Klif i mars 2012 ble det etterlyst flere undersøkelser og analyser av vannforekoms-
ter nært deponiene, særlig begrunnet i høy pH i bekken nedstrøms deponi 2.  Nye prøver ble tatt vå-
ren 2012.  Tre av prøvene ble sendt til analyse.  Dette gjelder prøver nedstrøms for de to deponiene, 
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samt en referanseprøve tatt oppstrøms for deponi 2.  I tillegg ble det gjort måling av pH, temperatur 
og ledningsevne i ytterligere 3 målepunkter. 

Analyseresultatene er gitt i Tabell 3-5. 

Tabell 3-5  Analyseresultater.  Vannprøver innsamlet mai 2012. 

Parameter/ Prøve 
 

1_2012 2_2012 3_2012 4_2012 5_2012 6_2012 
Sted  Dep 1 - B Referanse Dep 2 - D Grenseelva - G Fangdam Utslippspkt 
Temperatur oC 14,2 14,6 9,6 9,3 7,3 6,5 
pH  7,3 7,6 9,9 7,3 7,0 10,3 
Ledningsevne µS/cm 60 221 2064 13 1000 3710 
Ca mg/l 1,06 8,59 12    
Fe mg/l 0,0867 0,0622 0,0063    
K mg/l 0,695 1,05 80    
Mg mg/l 0,648 2,03 4    
Na mg/l 3,25 3,27 276    
Al µg/l 282 36,3 128    
As µg/l <0.05 <0.05 <0.3    
Ba µg/l 11,8 20,8 23,8    
Cd µg/l 0,0405 0,0209 0,688    
Co µg/l 1,94 10,6 6,45    
Cr µg/l 0,209 0,0852 2,91    
Cu µg/l 6,25 17,7 565    
Hg µg/l <0.002 <0.002 0,007    
Mn µg/l 13,5 30,3 9,31    
Mo µg/l <0.05 0,264 93,6    
Ni µg/l 3,64 15,5 13,4    
P µg/l 1,58 <1 19,2    
Pb µg/l 0,352 0,0254 0,192    
Si mg/l 1,54 3,43 6,37    
Sr µg/l 8,64 50,3 101    
Zn µg/l 8,13 16,7 126    
Fluorid (F-) mg/l <0.200 <0.200 15,1    
Ammonium (NH4) mg/l <0.026 <0.026 47,2    
P-total mg/l <0.010 <0.010 0,022    

 

Prøve 1_2012 er tatt av overflatevann nedstrøms for deponi 1, tilsvarende prøvepkt benevnt B i Ta-
bell 3-4.  Dette er en liten bekk som renner forbi deponiet, forløpet omtrentlig som vist på kartet i Fi-
gur 3-2. 
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Figur 3-2  Flyfoto over deponi 1 og inntegnet forløp av bekken som passerer nord for deponiet (blå strek). Prøve-
takingspunkt 1_2012 er markert med sirkel nederst i bekken (øverst til høyre på bildet).  

 
Bekken passerer altså deponiet i litt avstand, og har ikke direkte kontakt med dette.  Ved befaringen 
24. mai var mesteparten av bekken tørr, eller drenerte gjennom løsmasser under terreng.   

 

  

Figur 3-3  Bilder tatt fra prøvetakingspunkt 1_2012.  I bekken som passerer deponi 1, nedstrøms for dette. De-
poniet kan skimtes øverst bak fjellryggen på bildet til høyre.   Det er liten vannføring i bekken på tidspunktet, 
mesteparten av vannet drenerer gjennom steinfyllinger / ur / under terreng. 

Det rant noe vann helt øverst (like nedenfor veikrysset – helt til venstre på flyfotoet i Figur 3-2). Vide-
re også en liten vannstrøm i lavbrekket nedenfor deponiet, hvor prøven ble innsamlet.  Løsmasser i 
dette området antas å være fyllmasser, stein og blokk (rester fra gruveaktiviteten).  Se også bilder i 
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Figur 3-3.  Det er antatt at drenering fra deponiet går vertikalt gjennom den innraste gruven og vide-
re i gruvesystemet, og at sigevann ikke lekker ut som overflatevann.  Vannet i bekken skal derfor ikke 
være påvirket av utlekkingsprodukter fra det deponerte avfallet. 

Analyseresultatene fra prøve 1_2012 i punkt 1 viser ingen særlig avvik i forhold til referanse (prøve 
2_2012), med unntak av aluminium (Al).  Innholdet av fluorid, ammonium og fosfor er lavt, og pH er i 
antatt normalområde.  Dersom vannet var påvirket av deponiet skulle det forventes innhold av disse 
forbindelsene, og også høyere pH verdier.  Jamfør også utlekkingstester for avfallet, hvor pH ble regi-
strert til 9,7 og hvor det også var innhold av fluorid (se Tabell 3-1 og Tabell 3-2).  Det kan derfor antas 
at forutsetningene om vertikal drenering gjennom den innraste stollen og videre gjennom gruvesys-
temet er korrekt.  Innholdet av aluminium antar vi da skyldes at støv fra deponiet er spredt utover i 
terrenget og har påvirket vannet indirekte.  Det må også påpekes at vannføringen i bekken var svært 
liten.   

Bekken renner videre nedover inn i et steinbrudd nedstrøms.  Derfra er dreneringen mer usikker.   

  

Figur 3-4 Bilder tatt nedstrøms for deponi 2.  Bildet til venstre i retning nedover mot fjorden.  Bekken som kom-
mer ut fra deponiet drenerer gjennom grunnen og inn i bremsebanetunellen.  Bildet til høyre er tatt opp mot 
deponiet.  De nederste sekkene vises over kanten, og bekken som drenerer ut fra deponiet viser der den bikker 
over bruddkanten før den infiltrerer ned i grunnen. 
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Figur 3-5 Flyfoto med inntegnet drensforløp for vann fra deponi 2 (øvre blå strek).  Overflatevann fra oppstrøms 
deponiet drenerer i grunnen under nedre sekkedeponi med utløp i dagen omtrent hvor blå strek starter i venstre 
billedkant.  Prøve 3_2012 er tatt like nedenfor dette punktet, og er markert med blå sirkel.  Videre drenerer 
vannet gjennom fyllmasser i bunn av bruddet, inn i bremsebanetunellen og til fangdam foran utløpet av tunel-
len.  Prøve 5_2012 er fra fangdammen.  På bakgrunn av ny informasjon gitt av Sjøli (se pkt. 3) er det mulig at 
vannet her ikke drenerer gjennom fyllmasser, men heller finner vei ned i transporttunnelen under bruddet og vi-
dere direkte ned i bremsebanetunnelen.  Dette stemmer også bedre overens med observasjonene gjort i felt. 

Prøve 3_2012 er tatt umiddelbart nedstrøms for møllestøvdeponiet, jamfør kart i Figur 3-5.  Dette er 
tilsvarende prøvestasjon D i Tabell 3-4. I dette punktet ble det registrert høy pH, 9,9 og høy kondukti-
vitet, 2064 µS/cm. Analyser av prøven viser lavere innhold av aluminium enn prøve 1_2012, men 
høyere innhold enn referanseprøven.  Videre er det innhold av fluorid, ammonium og fosfor.  Dette 
skulle ikke vært til stede dersom prøven bare er påvirket av møllestøv, jamfør resultater av utlek-
kingstest (Tabell 3-1 og Tabell 3-2).  Utlekkingstesten viser også pH lik 8,3.  Det kan være en indika-
sjon på at det er deponert andre typer avfall – produksjonsavfall tilsvarende det som er lagt i deponi 
1 – under møllestøvet.  Men samtidig er det ikke slik at utlekkingstestene fullt og helt imiterer for-
holdene i felt, slik at den reelle utlekkingen kan avvike vesentlig fra det som framkommer i testene.  

Innholdet av molybden og kobber i prøven antas å være utvasket av berggrunnen. 

Vannet fra møllestøvdeponiet drenerer omtrent som vist på kartet over (Figur 3-5); ned i bunnen av 
dagbruddet, gjennom steinmasser og fyllinger, inn i bremesbanetunellen, og ut i dagen nede i lia 
hvor det er laget til en liten fangdam (foran utløp av tunellen).  Herfra er forløpet mer usikkert.  Det 
skal være tillaget rør som leder vannet videre mot syd inn i tunellen for knuseverket.  Derfra renner 
det inn i gruvesystemet.  Målinger i vannet i fangdammen viser redusert pH i forhold til i punkt 
3_2012.  Dette kan skyldes fortynning på vei gjennom tunellen, men også skyldes generelt lav buffe-
revne i vannet.  

Det ble også gjort målinger av vannet i kummen før utløp til sjøen (i gruve nede ved fabrikkområdet).  
Tydelige tilbakeslag av prosessvann fra Reox antas å påvirke dette vannet, og dataene vil derfor ikke 
representere utlekkingsvann fra gruvesystemet. 
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3.3.3 Sigevannsmengde 

Det er ikke etablert permanente systemer for avskjæring av overflatevann, verken for deponi 1 eller 
deponi 2.  Sigevannsmengden fra de to deponiene vil derfor, slik situasjonen er, være et produkt av 
nedbørfeltet oppstrøms og direkte over deponerte masser, med fradrag for den andelen som avledes 
(grunnet topografien) eller renner av på overflaten av deponiene. 

For deponi 1 er areal av oppstrøms nedbørfelt svært begrenset, og har tilsvarende liten betydning for 
mengden sigevann fra dette deponiet. 

Avskjæring av overflatevann er et viktigere tiltak for deponi 2, hvor det er et større overliggende 
nedbørsfelt, og hvor vann også ledes inn i bruddet fra en mindre tunnel i øverste kant av dette.   
Vannet drenerer delvis gjennom møllestøvet – se også beskrivelse i pkt. 2.1 og bilder i Figur 2-13, 
side 14.  Vannet som ledes inn i bruddet vil nå bli ledet ned i den underliggende tunnelen og da ikke 
lenger komme i kontakt med avfallet.   

Med en velfungerende avskjæring vil det da kun være nedbør på deponioverflatene som kan infiltre-
re i avfallet.  Årsnedbøren i området er ca. 1.160 mm (Tingvoll).  Dersom en, som en konservativ be-
traktning, antar at 1.000 mm av dette infiltrerer, vil potensiell sigevannsmengde fra deponi 2 utgjøre 
i underkant av 5.000 m3.  Det vil ikke være noe problem å håndtere denne vannmengden ved å lede 
det ned i gruvesystemet slik det gjøres i dag.   

Permanente systemer for håndtering av overvann og sigevann vil inkluderes i planer og i en framtidig 
driftssituasjon av deponi på stedet.  Disse systemene vil da også ivareta sigevannet fra møllestøvde-
poniet. 

3.3.4 Vurdering av forurensningspotensiale / effekter i resipienten 

Sigevannet som slippes til sjø fra deponiene vil i hovedsak inneholde aluminium, ammonium, fosfat, 
fluorid og metaller. Selve utslippet skjer på 30 m dyp, og både mengde og konsentrasjoner er nå ve-
sentlig redusert sammenliknet med når prosessvann ble sluppet ut via det samme systemet. Ammo-
nium og fosfat vil kunne føre til lokal begroing rundt utslippspunktet, ellers er det ikke ventet negati-
ve konsekvenser på sjøvannet på grunn av utslipp fra deponiene. 

I tillegg til overvåking av det sigevann som går til sjø, utførte NIVA i 2003 en undersøkelse av miljøtil-
standen i fjordområdet ved Rausand (NIVA rapp nr. 4727-20039). Undersøkelsen viste at resipienten 
(bløtbunnsfauna, sedimenter og hardbunnssamfunn) i området utenfor Raudsand, sannsynligvis er 
påvirket av utslippene av prosessvann fra Aluscan (Reox).   

Det ble i forbindelse med Aluvest sin søknad i 2003 også utført prøvetaking og analyser av bekkevann 
nær deponiene. Disse undersøkelsene viste at vannet i bekkene rundt deponi 1 (som da hadde vært i 
drift i mange år) hadde en normal pH (rundt 6-7) og var forholdsvis lite påvirket av aluminium, am-
monium, fluorid og fosfor. Grenseelva er ikke påvirket (pkt. G), mens Rognbekken er svakt påvirket 
nedstrøms deponi 1 (pkt. B). 

Hovedårsaken til at bekkene omkring deponi 1 ikke var påvirket i særlig grad, ble antatt å være at 
bekkevannet i liten grad er i kontakt med deponerte masser.  Svak forurensning i bekkevannet ble 
forklart med støvflukt fra deponerte masser / drift av deponi 1.  

I bekkevannet nedstrøms deponi 2 (pkt. D) ble det registrert høyere pH og høyere konsentrasjoner av 
aluminium, ammonium, fluorid og fosfor enn vann i nærliggende bekker. Dette ble forklart med at 
dette vannet sannsynligvis var direkte påvirket av møllestøvet, som allerede i 2003 lå utildekket i det 
planlagte deponiområdet.  
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Utover Sunndalsfjorden, er det ingen andre vannressurser i nærheten som påvirkes av sigevannet fra 
deponiene eller gruvesystemet forøvrig.  
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4 Avslutningsplan – deponi 2 
Foreliggende reviderte plan baserer seg på at masser som ligger på stedet i minst mulig grad flyttes.  
Noe flytting er likevel påkrevd, bl.a. som en del av nødvendig arrondering, men også for å flytte møl-
lestøv som i dag ligger plassert i bunn av trauet og er utsatt for gjennomvasking av overflatevann 
som drenerer gjennom dette.  

Videre oppfylling og arrondering for tilpasning av fyllingene til omkringliggende terreng må gjøres 
med masser og materiale som er dokumentert egnet til formålet, både mht. kjemisk sammensetning 
og fysiske egenskaper (krav til stabilitet, setninger etc..).   Aktuelle masser kan være lavkontaminerte 
gravemasser («byjord») eller lignende type masser.   Bruk av slike masser vurderes å være ei økono-
misk bærekraftig løsning, samt også ei løsning som vil tilfredsstille nødvendige krav til sikkerhet og 
miljø.   

4.1 Forutsetning 
Løsningene som beskrives i det påfølgende forutsetter at massene som vil bli benyttet til oppfylling 
av deponiene i Bergmesteren, tilfredsstiller kravene til inert avfall slik disse er definert i Avfallsfor-
skriftens kapittel 9, vedlegg II, at sigevann fra massene har ubetydelig økotoksisitet og ikke medfører 
forringelse på overflatevann / resipienter.  Dette skal verifiseres gjennom basiskarakterisering av ma-
terialet.  Karakteriseringen skal omfatte de opplysninger og analyser som er spesifisert i avfallsfor-
skriften, og eventuelt kombineres med nødvendige risikovurderinger av deponeringen dersom analy-
sene alene ikke entydig klassifiserer massene som inerte. 

Bergmesteren Rausand AS har som nevnt planer om videre drift av mottaksanlegg og deponi for lav-
kontaminerte / inerte masser i dagbruddet.  Dette innebærer at de lukkede deponiene for møllestø-
vet i framtiden kan bli overdekket / nedfylt.  Det vurderes ikke å være problemer forbundet med det-
te.   

Planer og søknader for etablering og drift av dette nye deponiet er under utarbeidelse  

4.2 Deponi 2 – avsluttende form og overdekning 
Som tidligere beskrevet ble ikke deponi 2 tatt i bruk som deponi i henhold til tidligere søknad og tilla-
telse.  De lagrede sekkene ligger derfor slik de opprinnelig ble plassert, uten at de ble tildekket eller 
at andre tiltak for sikring ble utført.   

Sekkene både i øvre og nedre deponi er plassert tilsynelatende uten tanke på etterfølgende sikring 
eller med hensikt å begrense gjennomvasking etc. .  I nedre område er de lagt i laveste del av trauet, 
og fyller dette fra side til side.  Deponiet utgjør på den måten et unødvendig stort areal, og ligger 
uheldig til for gjennomvasking av vann som drenerer på fjelloverflaten i bunn av trauet.  Dette er vist 
på tverrprofiler i Figur 4-1 og Figur 4-2, og illustreres også på flyfoto / kart i Figur 2-9, og i bilder i Fi-
gur 2-11 og Figur 2-12.  
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Figur 4-1 Tverrprofil over nedre sekkedeponi, Deponi 2.  Profilet er lagt i linjen som er vist med rødt på kartet i ... 
Sekkene med møllestøv ligger i bunn av trauet, jamfør flyfoto i Figur 2-9 

 
 
 

 
Figur 4-2 Profil øvre sekkedeponi.  Beliggenhet av profilet er angitt med blå strek på kartet i  Figur 4-3.  Se også 
flyfoto / kart i Figur 2-9.  Sekkene i dette deponiet ligger delvis i den laveste del av traubunnen, men også i stør-
re tykkelse i ytterkant av platået  på nivå ca. 235 m.o.h.  

 
 



Deponier Bergmesteren multiconsult.no 
Plan for lukning og etterdrift - Deponi 2 4 Avslutningsplan – deponi 2 

 

22. april 2013 / Revisjon   Side 30 av 38 

 
Figur 4-3 Kotekart deponi 2 med inntegnet plassering av tverrprofiler vist i Figur 4-4 – rød linje – og Figur 4-2  - 
blå linje. 

For å få en tilfredsstillende utforming på deponiene, sikre nødvendig fall på overflaten og for å kon-
sentrere avfallet i størst mulig grad er det derfor påkrevd å flytte deler av avfallet.   For nedre deponi 
må avfallet som ligger i bunn av trauet mot nord flyttes inn til fjellsiden i syd og tilpasses nivå og form 
av platået som ligger på ca nivå 220 m.o.h.  Prinsippet er skissert i Figur 4-4 (for nedre deponi).   For 
øvre deponi flyttes tilsvarende sekker / avfall som ligger på traubunnen i nord inn i tilgjengelige vo-
lumer mot fjellskjæringene på siden av den utlagte fyllingen, dvs. sydvest og sydøst for denne.    

Endelig utforming må tilpasses av utførende entreprenør etter følgende prinsipper: 

- Ferdig arrondert skal møllestøvet – eventuelt med tillegg av tilførte egnede masser -  fylles opp 
til et nivå i bakre kant (syd) som flukter med platåkanten / øvre kant av fjellskjæringen, og slik 
at overflatevann ledes bort fra fyllingen.   

- For øvre deponi flyttes sekkene som ligger på traubunnen i front (nord) inn til fjellskjæringene 
på sidene av utlagt fylling (sydvest og sydøst), hvor det er åpne gjenværende volumer. 

- Terrenget skal arronderes og utformes slik at vann ikke blir stående på overflaten, eller at 
unødvendig mye vann ledes til infiltrasjon.  Dette innebærer at ingen deler av deponioverflaten 
skal være horisontal, og overflaten skal ha et minimumsfall på 1:20.  Fallretningen skal være 
bort fra høyereliggende terreng (bakenforliggende bergskjæringer).  Primær fallretning vil være 
mot nord og øst. 

- Videre skal fyllingsskråninger forsøkes lagt med maksimal helning lik 1:2,5.  Dette for å unngå 
unødvendig risiko for erosjon.  Skråninger som legges brattere må sikres særskilt mot erosjon 
med egnede masser, eventuelt kombinert med duk / armering.  Dette må også avklares med 
leverandør av membraner. 

- Foran fyllingsfoten skal fjelloverflaten i traubunnen renskes og tilpasses slik at overflatevann 
kontrollert kan ledes utenom fylling. 

- Om nødvendig sikres fyllingsfoten mot erosjon med plastring av stein / blokk. 
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- For å oppnå tilfredsstillende utforming og tilpasning til omkringliggende skjæringer, samt for 
avretting / utjevning av sekkedeponiene, vil det bli behov å tilføre eksterne masser.  Det forut-
settes at alle masser som benyttes dokumenteres mht. sammensetning og egenskaper, og at 
det føres regnskap med volumer og mengder av de forskjellige massetypene (jamfør også kap 
5, side 33). 

Etter oppfyllingen / arrondering og utjevning sikres og avsluttes deponiet med tett overdekning / 
doble membraner som vist i prinsippskisse i Figur 4-5.  

 
Figur 4-4 Utsnitt av profil fra Figur 4-1.  Sekker som ligger i bunn av trauet flyttes inn til fjellskjæringen i syd og 
terrenget arronderes og avfallet tildekkes.  Detalj som viser prinsipp for oppbygging av overdekning er vist i Fi-
gur 4-5.  Plassering av underliggende tunnel er usikker og kun angitt for illustrasjon. Overflatevann fra omkring-
liggende arealer vil bli ledet gjennom denne tunnelen. 

Deponiet vil bli oppfylt slik toppen av overdekningen i størst mulig grad flukter med omkringliggende 
bergskjæringer.  Dette tilpasses også slik at nytt deponi kan anlegges oppå de lukkede deponiene.  
Utforming av framtidige terrengformer vil inngå som en del av planleggingen for dette nye deponiet, 
hvor prinsippene vil være at deponiets form i tillegg til å ta vare på nødvendige krav til kontroll med 
spredning fra deponiet (tilsig og utlekking) også vil tilbakeføre området til en mer naturlig og opprin-
nelig form. 

4.3 Utførsel av overdekning 
Møllestøvet er ikke reaktivt og danner ikke gass.  Overdekning av avfallet kan derfor utføres uten at 
det tas hensyn til at gass må samles opp eller ledes bort.  Siden området planlegges benyttet til fram-
tidig deponi er overdekningen planlagt utført med doble membraner.   

Prinsippet for utførelse av tett overdekning etter slike forutsetninger er illustrert i profil på tegning i 
Figur 4-5.  I skissen er angitt bruk av bentonittmembraner / bentonittmatter, men andre typer tette 
membraner kan benyttes, forutsatt at disse oppfyller nødvendige krav til tetthet, styrke og bestan-
dighet.   
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Figur 4-5 Prinsippskisse overdekning, detalj fra Figur 4-1.  Endelig utførelse må avgjøres i samarbeid med leve-
randør av membraner, tilpasses skråningsvinkler og terrengformer, samt også valgt framtidig bruk av området. 

 

Skissen i Figur 4-5 er kun en prinsippskisse og viser en alternativ utførelse av toppdekking.  Nøyaktig 
valg av toppdekket må i dette tilfellet justeres etter anvisning av leverandøren av membran, krav 
som stilles til lag for beskyttelse av duken, eventuelt armering mot sig og bevegelser osv.   
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5 Driftsplan for oppfyllingsfase 
Dersom eksterne masser benyttes til oppfylling av deponiet før avslutning forutsetter at det utarbei-
des detaljerte og konkrete rutiner for drift og overvåkning.  Disse rutinene må godkjennes av Klif. 

Følgende forhold skal dekkes opp og inkluderes i driftsplanen: 

• Rutine for visuell kontroll, verifisering, stikkprøvetaking og analyse av innkommende materiale. 

• Rutine for mengdekontroll (veiing av materiale som kjøres inn). 

• Rutine for mottak, utlegging og arrondering. 

• Sigevannsovervåkning (se også kap. 6.2, side 35). 

• Regelmessig oppmåling og beregning av restvolum. 

• Rutiner for rapportering til Klif. 

Dette innebærer at deponieier vil måtte ha en driftsansvarlig som er på stedet og følger opp aktivite-
ten i deponiet.  

5.1 Vannhåndtering 

5.1.1 Generelt 

Det er et bærende prinsipp, og grunnlag for tidligere søknader til etablering av deponiene uten bunn-
tetting, at alt sigevann fra deponiene ledes inn i det underliggende gruvesystemet.  Drenering gjen-
nom gruvesystemet vil gi vannet en lengre strømningsvei og oppholdstid, og bidrar til en fysisk og 
kjemisk rensing (binding og utfelling) av vannet før det ledes ut til resipienten.  Utløpet fra gruva er 
videre konsentrert til ett enkelt punkt, som kan kontrolleres og overvåkes.   

5.1.2 Deponi 2 

Tilsigsvann som strømmer inn i deponiet (fjelltrauet) oppstrøms vil bli fanget opp og ledet ned i un-
derliggende tunnel.  Dette vil gi en vesentlig reduksjon i mengden av vann som i dag renner gjennom 
deponiområdet, og som potensielt kan øke utvasking og utlekking fra avfallet.  Vannet vil inntil videre 
håndteres videre som i dag, dvs. drenering gjennom bremsebanetunnel og rørsystemer til hovedgru-
va og videre til utløp ved kontrollpunktet på kaia.  Framtidige løsninger kan omfatte egen bortledning 
av dette til andre bekker og elver, dvs. at det blir ledet utenom gruvesystemet i sin helhet. 

Sigevann fra deponi 2 vil samles opp på traubunn i front av deponiene og videre også ledes inn i gru-
vesystemet sammen med annet overflatevann.  Sigevannet inneholder per i dag ikke forurensning 
som vurderes å utgjøre risiko.  Høy pH antas å skyldes vannets lave bufferkapasitet.  Bufferkapasite-
ten gjør også at pH fort stabiliseres til normalnivå. 

Tiltak fokuserer ellers på å begrense tilstrømming og infiltrasjon av overflatevann, ved etablering av 
avskjærende drenering og arrondering av terrenget i områder hvor overflatevann kan drenere inn i 
avfallet, og ellers ved å lage tette overdekninger av deponiene. 

5.2 Vurdering av stabilitet  
En vurdering og beskrivelse av gruvesystemet og stabiliteten i dette er gitt i rapport 415281-RIGm-
RAP-002[1]. 

Møllestøvet i deponi 2 vurderes å være stabile og gode fyllmasser, med tilsvarende egenskaper som 
sand.  Opplegging av avfallet i fyllinger med tilpassede skråninger og høyder vil derfor ikke medføre 
problemer mht. stabilitet eller setninger.  Eventuelle bratte skråninger bør imidlertid sikres særskilt, 
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plastres eller tildekkes med grovere masser (sprengstein el.).  Avfallet kan være følsomt for erosjon 
og utvasking av rennende vann. 

Avfallet er ikke biologisk nedbrytbart, og egensetninger som følge av forråtnelse og nedbrytning av 
organiske forbindelser vil derfor ikke forekomme.    

Påført belastning fra ny innfylling av masser vil ikke gi problemer med økte setninger eller redusert 
stabilitet i deponiet generelt.  

Eventuelle masser som benyttes til innfylling kan bli levert i big-bags eller i bulk.  Leveranser i big-
bags forenkler innfyllingsprosedyrene, og reduserer faren for spredning under deponering.  

Uansett valg av innfyllingsmasser, og uavhengig av levering i big-bags eller bulk, må det foretas fort-
løpende vurderinger av disse massenes egenstabilitet og setningsegenskaper.  Dersom nødvendig må 
avbøtende tiltak iverksettes etter behov.   

Grunnen i deponiområdet er fjell med gode egenskaper .   Dette gir svært gunstige stabilitetsforhold 
for deponiet. 

5.3 Terrengarrondering og vegetasjon 
Det er ikke utarbeidet detaljerte planer for hvordan terrenget i deponiene skal utformes og arronde-
res.  Siden områdene planlegges brukt til framtidige deponier er dette heller ikke relevant i nåvæ-
rende fase.  Planer for avsluttende arrondering, vegetasjonsplaner osv. vil beskrives i søknader for vi-
dere deponidrift. 

5.4 Framdriftsplan 
Det er satt følgende framdriftsplan for arbeidet knyttet til lukning av deponi 2: 

• Oppmåling og mengdeberegning (utført):   høst 2012 
• Forslag til driftsplan for oppfylling:    Utgangen av andre kvartal 2013 
• Start av anleggsarbeider, intern flytting av avfall, 

avretting og tilpasning av fyllinger:    2/3. kvartal 2013 
• Etablering av overdekning, ferdig lunkning:   Utgangen av 2013 
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6 Overvåkningsprogram 

6.1 Generell kommentar 
Det påfølgende overvåkningsprogrammet er forutsatt igangsatt etter at driften er avsluttet i begge 
deponiene.  Overvåkningen av både deponi 1 og deponi 2 vil også inngå som en løpende del av drifts-
overvåkning av framtidige aktive deponier i Bergmesteren. 

Egenskapene til materialet som benyttes til oppfylling av de to deponiene, kan også få betydning for 
parametervalget for overvåkning i etterdriftsfasen.  Blant annet kan det være aktuelt med flere ana-
lyseparametere for sigevann, f.eks oljerelaterte hydrokarboner. 

6.2 Sigevann 
Avfallsforskriften (FOR 2004-06-01 nr.930) stiller krav til overvåking av sigevann fra deponier, og 
overvåkingsprogrammet er utarbeidet med utgangspunkt i ”Veileder for overvåkning av sigevann fra 
deponier (TA-2077/2005).  Vi har imidlertid lagt stor vekt på aktuelle forurensninger fra dette konk-
rete avfallet, og ikke lagt til grunn det generelle analyseprogrammet for sigevannsovervåkning, angitt 
i TA-2077/2005.  Dette programmet omfatter et stort antall parametere som ikke er relevante her. 

Parameterne er foreslått med utgangspunkt i tidligere vannanalyser, resultater fra NIVAs resipient-
undersøkelse, samt utførte utlekkingstester.  

Overvåkningsprogrammet gjelder i prinsippet sigevann fra begge deponiområdene. 

Følgende overvåkingsprogram foreslås: 

 

Tabell 6-1 Plan for overvåking av sigevann etter lukning av begge deponier 

Overvåkingspunkt Hyppighet Overvåkingsparametre 

Utløp fra hovedgruva 
til sjø 

Kontinuerlig Sigevannsmengde 

Halvårlig pH, konduktivitet, aluminium (syreløst), 
ammonium, totalfosfor, fluorid, tungmetal-
ler (8), oljerelaterte hydrokarboner 

 

Den halvårlige prøvetakingen foreslås utført i april og oktober, med første prøvetaking i april 2014. 

Måling av sigevannsmengde (dvs. vannføring i utslippspunktet fra hovedgruva til sjø) forutsettes ut-
ført med en automatisk måler som står fast montert i kummen.   

Utslippspunktet der prøvetakingen er forutsatt utført er vist i Figur 3-1. 

6.3 Gassutvikling 
Etter at deponiene er lukket skal det ikke forekomme vesentlig gassproduksjon, og overvåkning av 
dette er etter vårt skjønn ikke påkrevet.  Gassproduksjonen vil likevel bli evaluert i forbindelse med 
den årlige inspeksjonen av deponiene. 

For deponi 2 er gass ikke relevant problemstilling siden avfallet ikke produserer gass tilsvarende salt-
slagget i deponi 1. 
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6.4 Årlig inspeksjon 
En årlig inspeksjon forutsettes gjennomført samtidig med sigevannsprøvetakingen på vår / forsom-
mer.   

Følgende sjekkpunkter inngår: 

o Avskjæringstiltak for overflatevann. 

o Toppdekke (matjord, erosjonshud, membran) / erosjonsskader. 

o Gassutvikling. 

6.5 Rapportering 
Resultater fra overvåkning og inspeksjoner rapporteres årlig til Klif, innen 1. desember.  I rapporten 
inkluderes også eventuelle avvik og avbøtende tiltak i perioden. 
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7 Kostnadsoverslag for avslutning og etterdrift 
Det er fortsatt mange faktorer som er usikre mht. hvordan lukningen vil bli gjennomført, dvs. hvilke 
volumer som må flyttes for å tilpasse deponiene, eventuelle volumer av masser som må tilkjøres for 
oppfylling og arrondering, hvilke masser som vil bli benyttet, arealer av arronderte overflater som må 
dekkes etc. etc. Videre har også framtidig bruk av området stor betydning for kostnadene.  Følgende 
kostnadsoverslag er derfor å anse som enkle overslag. 

Med dette utgangspunktet er total kostnad for lukning av deponi 2 estimert til ca. kr. 2,5 mill. 
eks.mva.  Dette omfatter planlegging, prosjektering, oppfølging og tiltaksgjennomføring. 

I tillegg kommer kostnader forbundet med årlig overvåkning, fra 2014 og i 30 år framover.  Den årlige 
kostnaden, med prøvetaking, inspeksjon, analyser og rapportering til Klif anslås til ca. kr 40.000 
eks.mva..  Overvåkningen beløper seg med det til ca. kr 1,2 mill. eks.mva. over 30 år (i 2012-kroner).  
Dette er samme kostnader som for deponi 1.  En koordinert overvåkning av begge deponiene samlet 
vil være naturlig, og da redusere total kostnad til ca. kr. 1,5 mill. eks. mva. over 30 år.   

Et mer nøyaktig kostnadsoverslag for avslutning og etterdrift må utarbeides og sendes inn sammen 
med driftsplan for oppfylling, fortrinnsvis separat for de to deponiene (siden de ikke avsluttes samti-
dig).  En finansiell garanti fra deponieieren foreligger i form av at Klif har tatt pant i selskapets ban-
konto pålydende 1,5 mill NOK, tilsvarende den estimerte kostnaden for etterdrift. Selskapet må selv 
dekke de løpende kostnader ved avslutningsplanen.  
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