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1. Sammendrag

Prosjektene som Bergmester Raudsand søker om har stor kompleksitet. Denne kompleksiteten har ikke
Bergmesteren bevist at man er i stand til å håndtere på en sikker måte. Valg av metoder for er uklare for
det nye prosjektet. Dette viser en fortsettelse av en ukultur i virksomheten, som har drevet uten noen
særlig grad av kontroll i altfor lang tid.
Den delen av den gamle gruva som har blitt brukt som deponi har fortsatt store mangler og er en
potensiell fare for befolkningen, helsen til arbeidstakerne og for miljøet.
Det nye prosjektet er i det samme området som den gamle gruva. Det er ikke tatt tilstrekkelig hensyn til
nærhet til det nye deponi-prosjektet fra det gamle gruveområdet. Dette gjelder også tilknyttede fasiliteter
og infrastruktur.

8

Da det ikke er klart hva som ligger lagret i det gamle gruveområdet er dette i seg selv en fare. Dette
grunnet manglende kontroll og overvåkning i anlegget. Det er stor usikkerhet om hvorvidt den gamle
gruven for eksempel faktisk tåler ekstern påvirkning i form av sprengning av nye gruveganger eller den
usikkerheten som foreligger om sigevann og struktur i fjell. Manglende dokumentasjon er et særdeles
bekymringsfullt moment. Dette gjelder spesielt Bergmester Raudsands manglende oppfølging av hva som
faktisk er mottatt på det gamle deponiet.
Gamle uavklarte forhold i det gamle deponiet gir stor usikkerhet om hvorvidt Bergmester Raudsand er i
stand til å håndtere et nytt deponi. Dette gjenspeiles i dom fra Høyesterett, som benytter begrepet
miljøkriminalitet om tidligere hendelser. Manglende kontroll på hva som faktisk er i gruven og manglende
evne til å ha kontroll svekker også tilliten til Bergmester Raudsand.
Tillit må gjenopprettes ved at det tas tilstrekkelig hensyn til all informasjon som foreligger. Slik det er
informasjon stykkevis og delt og særdeles mangelfull. Dette i seg selv er et stort risikomoment som ikke
kan understrekes nok. Lokalbefolkningen har krav på at det er en full tillit om alle faktiske forhold som
foreligger i saken. Offentlige myndigheter må i større grad sørge for at tilliten til omgivelsene blir ivaretatt
ved at det gjennomføres fullverdige kontroller og målinger. Kartlegging av hva som faktisk er lagret er i så
henseende essensielt.
Som eksempel på mangelfull dokumentasjon nevnes gjennomførte risikovurderinger. Bergmester
Raudsand har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til den gamle gruven i forhold til det nye prosjektet.
Risikovurderinger som foreligger fra konsulenter kan ikke annet enn defineres som et slett arbeid, noe som
er uakseptabelt i forhold til den reelle risikoen som foreligger på Raudsand. Det er også veldig
bekymringsfullt at det er samme konsulent – Norconsult – som har både Miljødirektoratet og
Bergmesteren som oppdragsgiver. Denne uheldige sammenblandingen gir rom for å stille spørsmål.
Særlig når Norconsult sine risikovurderinger er så mangelfull, som rapporten viser.
Følgende momenter er ikke tatt hensyn til i vurderingene:
•
•
•

Flere tidligere ras (i gruven og i fjorden)
Tidligere eksplosjoner grunnet reaktivt avfall lagret i den gamle gruven
Nåværende produksjon av potensielt eksplosiv gass
5
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•
•
•
•
•
•
•

Ukjent mengde og plassering av hhv lovlig og ulovlig reaktivt avfall, som kan
skape gasslommer. Disse gasslommene kan eksplodere uten forvarsel
Seismisk effekt på den gamle gruven som følge av sprengning av nye 27 gruveganger
og 1 tunnel
En mulig potensiell kollaps av hele gruven som “worst case scenario”
Konsekvenser for den strukturelle stabiliteten i hele området for det nye prosjektet basert
på listen over
Kritiske sikkerhetsmomenter (ulemper) har ikke presentert til Miljødirektoratet
i sammenligningen av de forskjellige lokaliteter for et nasjonalt deponi
Kompetansen til gjennomføring av et komplekst prosjekt Bergmester Raudsand
har søkt om.
Evnen til å håndtere mengden farlig avfall med den mengden kjemikalier, som er nødvendig
i behandlingen. Dette i forhold til kostnader og logistikk

Vurdering av de tekniske aspektene gitt i denne rapporten og de nåværende usikkerhetene gir
følgende: det er vår faglige vurdering at dette prosjektet må klassifiseres som HØY RISIKO.
Dette gjelder for sikkerheten for arbeidstakerne, forurensning av fjorden og miljøet. Sist men ikke
minst, er et potensielt omdømmetap for turisme og lakseindustrien undervurdert.
Arbeidstilsynet må også bli koblet inn for å vurdere den potensielle faren for sikkerheten og helsen til
arbeidstakerne, som er nevnt i denne rapporten.

9

Å ta en avgjørelse på mangelfullt og feil grunnlag er en oppskrift på en uønsket hendelse.
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2. Omfanget av dokumentet – kort beskrivelse

Hensikten med dette dokumentet er å evaluere og sammenfatte offisiell og tilgjengelig dokumentasjon
angående landfyllinger i Nesset kommune. Dette gjelder søknad fra Bergmester Raudsand AS,
Bergmesteren Raudsand AS er et firma som skal drifte deponier og tilhørende aktiviteter og anlegg på
området ved Raudsand Gruver. Firmaet er eid av Envoilution Norge AS, som er eid av Envoilution
International AS, Veidekke Entreprenør AS og Veidekke Industri AS.
Relevante momenter av de offisielle dokumentene er tatt ut og diskutert i denne rapporten.
Det er forsøkt å sette sammen tilgjengelig informasjon bit for bit. Derfor vil dette dokumentet holde fokus
på de enkelte tekniske aspekter i omtalte prosjekt, satt i et større bilde, geografisk og historisk.
Basert på de faktiske forhold er det forsøkt å sette fordeler og ulemper mot hverandre.
Hovedsakelig vil dokumentet tas i tre trinn:
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•
•
•

Historiske uløste momenter
Dagens situasjon
Fremtidsscenarioer for det planlagte prosjektet

Dette prosjektet har spesielle karaktertrekk som gjør det særegent. Dette er basert på geografisk lokasjon,
den historiske miljøpåvirkningen og sikkerheten for arbeidstakerne. Her må også nevnes kort distanse til
en fjord med laksenæring. Det er også en politisk vilje til økt satsning på laksenæringen i fremtiden.
Turisme må også tas hensyn til. Turisme og laksenæring er viktige satsningsområder for Norge.
I kapittelet som omhandler konklusjonen, defineres RISIKONIVÅET.
Å benytte innholdsfortegnelsen som sammendrag er mulig for å få en oversikt over strukturen som dette
dokumentet følger.
Denne rapporten vil også presentere tvil, kritikk på manglende undersøkelser, uklarheter og feil tilnærming
i forhold til momenter i prosjektet. Det er også forsøkt å benytte et språk som er forståelig for både fagfolk
og lekmenn.
Det er et håp at vurderingene og informasjon vil hjelpe de involverte til å forstå hele situasjonen i et større
bilde, hva angår prosjektet. Dette gjelder hvor det nye prosjektet er lokalisert, påvirkningene, historikken,
den risikoen som foreligger for arbeidstakere og for miljøet. Dette på kort og lang sikt. Sist men ikke minst
må livssyklusen til dette prosjektet fremheves.
Sikkerheten på dagens gruveanlegg, sammen med langtidspåvirkningene på området etter 25-30
års drift, er det mest kritiske ved dette prosjektet. Disse momentene har ikke på en god måte blitt
vurdert av tilsynsmyndighetene.
Dette dokumentet vil også vise en liste av all dokumentasjon som har vært benyttet som grunnlag. Dette
for å medvirke til en mer komplett og transparent oppsummering av eksisterende dokumentasjon i denne
saken.
7
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Dette dokumentet har også til hensikt å gi noen alternative løsninger for utbedringer på gruveanlegget,
som er gjennomførbar til en rimelig kostnad, med tilgjengelig teknologi.
Det bør settes spørsmålstegn om lokalsamfunnet, administrasjonen i kommunen og kommunestyret har
samme informasjon som Miljødirektoratet og andre institusjoner. Dette er basert sammenligning og
vurdering av tilgjengelig informasjon.
De facto, offentlig tilgjengelig dokumentasjon fra kommunenettsider, Klima og Miljødepartementet,
Miljødirektoratet er fragmentert og forvirrende, til dels utilgjengelig og mangelfull. I tillegg var noen tillegg
og referanser manglende.
I tillegg kan det se ut til at Miljødirektoratet ikke har nok informasjon til å ha en gyldig faglig vurdering i
saken. Det bør derfor det gjennomføres en ny faglig undersøkelse.
Forfatter er åpen for videre diskusjoner basert på de faglige data og faktagrunnlag. Denne rapporten vil bli
justert når ny dokumentasjon, vurderinger eller evalueringer foreligger.

11
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2.1

Manglende dokumentasjon vedrørende sikkerhet

Det er vår faglige oppfattelse at den nåværende statusen for hele prosjektområdet og sikkerheten ikke har
blitt tilfredsstillende utredet.
En fullgod ROS-risikoanalyse har ikke blitt gjort, av grunner som vil bli omtalt i denne rapporten.
Samsvar med miljøinformasjonsloven er mangelfull, ettersom det kan virke som om følgende
dokumenter ikke har blitt overlevert til Miljødirektoratet og til lokalsamfunnet, samt at avgjørende
informasjon ikke har blitt produsert eller fremlagt.
Hovedproblemene med manglende dokumentasjonen er:
•
•
•

•

12

•
•
•
•

Rapportlister med komplett dokumentasjon for prosjektet
Loggføring over avfallsdeponering
Horisontale kart eller kartlegging av 52 km av den gamle gruven, med oversikt over hvor de
20 000 000 m³ av masse som har blitt fjernet, og den interaksjonen disse har med de nye
prosjektene
Fullstendig kartlegging av grunnvann som går gjennom den gamle gruven og potensielle
interaksjoner med de nye prosjektene
Kartlegging av områder med oppsamling og potensiell produksjon av gass i den gamle gruven som
eksisterer i det samme området som de nye prosjektene (for videre informasjon, se kapittel 3)
Fullstendig kartlegging av den gamle gruven med oversikt over hvor det finnes potensielt reaktivt
avfall
Undersøkelser av vannlekkasjer og farlige kjemiske reaksjoner med tanke på sikkerhet for
arbeidere ved de nye anleggene
Fullt samsvar med gjeldende norsk lovverk

Når man evaluerer og sammenstiller all tilgjengelig dokumentasjon, bør det stilles spørsmålstegn om
lokalbefolkningen og kommunen har fått tilgang til de samme opplysningene som Miljødirektoratet og
andre institusjoner har fått. Dette er uklart.
Videre:
•

•

•

Ubesvarte spørsmål fra Miljødirektoratet: “Vurdering av informasjon fra Nesset kommune og
Kvinesdal kommune om etablering av behandlingskapasitet for farlig avfall Oslo, 04.11.2016.
2015/3637”.
Behov for videre dokumentasjon angående deponi 1: “Vi ser imidlertid behov for flere
opplysninger fra begge tiltakshavere om aktuelle behandlingsløsninger for avfallet” (brev av 3. juli
2017 fra Miljødirektoratet).
“Sluttføring og varsel om tvangsmulkt”

I sitt brev av 3. juli 2017 konstaterer Miljødirektoratet at deponi 1 ennå ikke er avsluttet, altså 5 år etter den
opprinnelige fristen. Direktoratet setter nå en ny frist, 1. oktober 2018, og presiserer at ytterligere
utsettelser ikke vil bli akseptert. Dersom denne fristen ikke overholdes, varsles Bergmesteren om at en
tvangsmulkt pålydende kr 1,25 million vil påløpe. (…) Avfallet kan danne ammoniakk-, fosfin- og
9
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metangass i kontakt med vann, og er klassifisert som farlig avfall. Avslutning av deponi 1 - Bergmesteren
Raudsand AS – ny frist for sluttføring og varsel om tvangsmulkt. 2013/1719”.
•

Andre overtredelser som fremkommer i SFTs rapport fra 2009 – forurensningsdirektoratet –
Miljødirektoratet er:

“Bergmesteren Raudsand AS har ikke ført logg eller på annet vis hatt kontroll med mengder eller
typer avfall som har blitt levert deponiet”.
For videre informasjon, se kapittel 3, 4 og 6.

2.2

Merknad om Miljøinformasjonsloven

Miljøinformasjonsloven er lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av
betydning for miljøet:
•

«Lovens formål

13

Denne loven har til formål å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon og derved gjøre det lettere for
den enkelte å bidra til vern av miljøet, å verne seg selv mot helse- og miljøskade og å påvirke offentlige og
private beslutningstakere i miljøspørsmål. Loven skal også fremme allmennhetens mulighet til å delta i
offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet.
§ 2.Hva som forstås med miljøinformasjon
(1) Med miljøinformasjon menes faktiske opplysninger og vurderinger om
a)

miljøet,

b)

faktorer som påvirker eller kan påvirke miljøet, herunder

-

planlagte og iverksatte tiltak eller aktiviteter i miljøet,

-

produkters egenskaper eller innhold,

-

forhold ved drift av virksomhet, og

administrative avgjørelser og tiltak, herunder enkeltavgjørelser, avtaler, regelverk, planer, strategier
og programmer, samt tilhørende analyser, beregninger og forutsetninger,
c)
menneskers helse, sikkerhet og levevilkår i den grad de påvirkes eller kan bli påvirket av tilstanden i
miljøet eller faktorer som nevnt i bokstav b.
(2) Med miljøet forstås det ytre miljø inkludert kulturminner og kulturmiljø».
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-09-31?q=Milj%C3%B8informasjon

10
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2.3

Liste over relevant dokumentasjon

Dette dokumentet inneholder en fullstendig liste over hvilken dokumentasjon som ligger til grunn for
rapporten. Det har vært et mål å utarbeide et mer fullstendig og oversiktlig sammendrag av den
dokumentasjonen som foreligger.
Se vedlegg nr. 1.

14
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3. Sikkerheten i den eksisterende gruven og samspillet med de nye
prosjektene

I det nye prosjektet og den tilhørende risikoanalysen mangler det en komplett utredning av risikoen for det
fullstendige området som de nye prosjektene vil omfatte. Derfor har vi gjort grundige historiske søk på
elementer som vi mener er avgjørende for en korrekt risikoanalyse.
Sikkerheten i den eksisterende gruven og samspillet med de nye prosjektene medfører risiko som er
ignorert, både med tanke på arbeidere, området og lokalsamfunnet.
Det har blitt skrevet at planene om det nye prosjekt eksisterer «uavhengig av den gamle gruven». Dette
er en antagelse som mangler et vitenskapelig fundament. For å komme med en slik påstand må
vurderingene baseres på fullstendige kart og data, noe som ikke er tilgjengelig per dato.
For eksempel:
•
•

•

Interaksjonen mellom den gamle gruven og de planlagte prosjektene må bli utredet.
Den nåværende statusen for dannelsen av potensielt eksplosive gasser må måles. Brannvesenet
og Arbeidstilsynet bør også konsulteres, noe som er vanlig og korrekt prosedyre i samband med
lignende prosjekter i Norge.
Samspillet og endringene i grunnvannet med tanke på den gamle gruven og de nye prosjektene
bør utredes mye grundigere.

15

Disse utredningene bør inngå i risikovurderinger for hele området i sin kompleksitet.
Det er bare etter å ha utført slike utredninger at man kan legge frem en risikovurdering. Det er vår faglige
mening at risikovurderingen som nå foreligger ikke er basert på riktige data eller tilstrekkelige
utredning, og derfor ikke gyldig.
Dett er utdypet i de punktene som følger.

3.1

Sikkerhet: feil teoretisk scenario

Retorikken om at den gamle gruven ikke vil bli brukt som deponi kan mistolkes som at de nye prosjektene
er uavhengig av sikkerhetsproblematikken i den gamle gruven.
Det er skrevet: “På Raudsand er det ikke de nedlagte gruvene som skal benyttes til deponi. Det bygges
nytt kaianlegg og industriområde for prosessering, og det sprenges nye tunneler og haller i fjellet for
deponering.” (Tingvoll kommune, arkivsak nr: 2016/1026-14).
12
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Det står også at avfallet som skal komme skal gjennom følgende behandling ved ankomst:

“Nødvendig behandling av de forskjellige typene uorganisk farlig avfall:
Andre avfallstyper:
Håndtering/behandling av forskjellig andre avfallstyper vil i utgangspunktet være avhengig av resultater fra
totalanalyser og utlekkingstester som må gjøres før eller ved mottak av massene.
Katode-/anodeavfall fra aluminiumsindustrien kan kreve en innledende prosess for avgassing av
ammoniakk, hydrogen osv. I deponi må dette avfallet blandes/omfylles med nøytrale/nøytraliserte masser
for å hindre utlekking over kravet i deponiregelverket.
Filterkaker fra industri med filtreringsprosesser må deponeres blandet/omfylt med nøytrale/nøytraliserte
masser for å hindre utlekking over kravet i deponiregelverket.
Annet tungmetallholdig avfall fra metallurgisk industri osv. har mer av forurensningene bundet i partikler og
er mindre utsatt for utlekking av tungmetaller.
•

Oppsummering av Rekefjord som lokalitet

[…] Deponiet ligger åpent uten overdekning, noe som reduserer problematikken rundt eventuell
gassdannelse. Gasser som radon og hydrogengass vil raskt fortynnes i kontakt med atmosfæren og
dermed minimeres sannsynligheten for eksplosjonsfare og HMS problematikk knyttet opp mot radongass.
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•

HMS knyttet til drift

[…] Dette er et deponi i lukkede fjellhaller, som setter store krav til overvåking, varsling, god ventilasjon og
forsvarlig forbehandling før deponering. Likevel vil det være en betydelig større risiko og konsekvens pga.
uhell ved en lukket deponering flere hundre meter under jorden. Dette kan være brann- og
eksplosjonsfarlige gasser (f.eks. hydrogen) og evt. radon-gass. Det må være strenge sikkerhetsrutiner og
beredskapsopplegg. En tar sikte på å lukke/forsegle fjellhallene etter hvert som de fylles opp. I tillegg kan
det gjennomføres egnet forbehandling av avfallet før deponering som sammen med sikringstiltak reduserer
dette problemet til akseptable nivå. Evt. NORM-avfall og alunskifer kan deponeres i egne fjellhaller ved
behov.
Det er også en risiko for steinsprang og utrasing fra taket av fjellhallene som kan ramme driftspersonellet.
Det er derfor viktig med god kartlegging og sikring ved utsprengning”
Norconsult for Miljødirektoratet: Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering av
uorganisk farlig avfall Vurdering. Oppdragsnr.: 5156643 Dokumentnr.: 1 Versjon: A05. Oppdragsleder:
Jens Erling Frøiland Jensen. Fagansvarlig: Kevin Tuttle, Jens Erling Frøiland Jensen
I det neste avsnittet vil det bli forklart hvorfor dette oppfattes som uriktig.

13
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3.2

Den reelle situasjon i geografisk og historisk kontekst

Det som kommer frem i foregående paragraf er kun et teoretisk scenario, uten sterkt vitenskapelig
grunnlag.
Når det er snakk om prosjekter av denne størrelsesordenen og kompleksitet, er det alltid viktig å ha et
overordnet perspektiv i mente. Flere aspekter skal med i vurderingen, som den geografiske konteksten og
risikoelementer som kan finnes på stedet på bakgrunn av historikk.
Videre ble det totale prosjektet tildelt risikonivået «akseptabelt», mens deler av prosjektet ble
klassifisert med risikonivå «lavt», uten at alle aspektene ved rapporten har blitt utredet og avklart.
Det kan virke som om de tidligere vurderingene som ble foretatt av Norconsult på vegne av
Miljødirektoratet ikke forholder seg til den reelle konteksten og anleggets lokalitet.
Konklusjonene som fastsetter at risikonivået er «akseptabelt» må baseres på gode vurderinger og ikke på
data som per dato ikke er tilgjengelig. Dette prosjektet har for mange usikkerhetsmomenter som ikke er
adressert.
Ett eksempel på selvmotsigelse:
Det er skrevet at behandling av nytt avfall er nødvendig, særlig avfall fra aluminiums- eller
metallurgiindustrien. Videre står det at for å ha et akseptabelt risikonivå for arbeiderne på anlegget, for
lokalbefolkningen og for de nye anleggene, er nødvendig å håndtere, behandle og overvåke avfallet med
høy forsiktighet. Man må ha alarmer og strenge HMS-tiltak i de underjordiske hallene på grunn av faren for
dannelse av eksplosiv gass, hovedsakelig hydrogengass (men også ammoniakk og andre gasser).

17

Det foreligger imidlertid ingen undersøkelser på nåværende tidspunkt med tanke på den gamle
gruven og lignende avfall der.
Tingvoll kommune skriver om det nye prosjektet at det er et nytt prosjekt, «uavhengig den gamle gruven».
Fra et vitenskapelig ståsted er dette ikke korrekt. I den gamle gruven har det vært aktivitet i over 100 år –
først gruvedrift med sprengning av tuneller og metallutvinning, og deretter deponering av avfall i de
samme gruvegangene. Det finnes 52 km med tuneller og 20 000 000 m³ av fjernet masse. Det er potensielt
reaktivt avfall dumpet i de tre sjaktene. De nye prosjektene vil etableres i det samme området, og det er
derfor avgjørende at man tester interaksjonen mellom de nye prosjektene og den gamle gruven, og
kvantifiserer faren for eksplosjon, ras og indre kollaps før man konkluderer.

14
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Figur 1: Oversiktsbilde av planområdet, hentet fra «REGULERINGSPLAN BERGMESTEREN RAUDSAND- BMR. NESSET KOMMUNE. FORSLAG
TIL PLANPROGRAM 15.03.2016. FORSLAGSTILLER: Bergmesteren Raudsand AS.PLANKONSULENT: Angvik Prosjektering AS» Ut fra bildet kan
man se at området hvor den gale gruven ligger, også er det samme området som de nye prosjektene skal etableres 11.
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Videre kan man spørre seg om hvorfor man skal ta så mange forhåndsregler i forbindelse med det nye
avfallet fra aluminiumsindustrien, når man ikke har foretatt en HMS-vurdering av den gamle gruven med
sine uløste risikoer og problemer. Den inneholder lignende typer avfall og i relevante kvanta.
Det har heller ikke blitt lagt fram noen fullstendig kartlegging av gruven (som går ned til 600 meter under
havet), dens nåværende status, av kvantitet og kvalitet på innholdet i gruven og risikovurderinger opp mot
dette.
Fra den tilgjengelige dokumentasjonen finnes ikke noen undersøkelser av hvilke farer som finnes under og
på siden av:
•
•
•
•
•
•
•

Ved sjøen: nye planlagte og gamle fasiliteter
Anleggsområdet oppe på fjellet
Forholdene under deponiene
Forholdene ved kontorene
Forholdene under og på siden av infrastrukturen ved sjøen
Forholdene under den nye infrastrukturen som skal bygges
Forholdene i sjøen hvor det skal fylles på med masse for å lage ny kai

Det er viktig å kunne ha en overordnet oversikt over alle aspekter ved de nye prosjektene. Hvorfor det er
slik blir forklart under neste punkt.

15
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3.3

Mange ras i gruven. Stor kollaps av 20 000 -25 000 m³, 30 m fra fjorden

Fordi så mange nye fasiliteter må bygges ved sjøen når de nye prosjektene igangsettes, og fordi en
kollaps er en potensiell høy risiko for arbeidstakere, må det settes et søkelys på det som skjedde i 1974,
30 meter fra sjøen.
Ut fra kart i «Bergverk» (1975) og «Teknisk rapport nr. 40 –Ras i gruber. Bergverkenes
Landssammenslutnings Industrigruppe Bergforskningen» (1977), er dette den gruven i Norge som er
mest utsatt for ras. Det er viktig å nevne dette for å forstå stabiliteten i området. Ras i ett område kan
også ha innvirkning på andre områder, selv om de skulle ligge et stykke fra rasstedet.

19
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Figur 1 – Aftenposten 2. februar 1974. Ras ved Rødsand Gruber. Teknisk Rapport nr. 40 «Ras i gruber»,
Bergverkenes Landssammenslutnings Industrigruppe Bergforskningen, 1977. Dokumentasjon om dette raset er ikke
nevnt i risikoanalysen fra BM
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Figur 2 – Ras ved Raudsand Gruber. Elkem A/S Rødsand Gruber. Otanmaki – prosessen ved RG forprosjekt. Dette er
ikke dokumentasjon fremskaffet av utbygger, men et resultat av våre undersøkelser i forbindelse med rapporten.
Bergmesteren Raudsand AS nevner i kortfattethet denne rapporten, men fakta fra denne er ikke inkludert i
risikoanalysen.
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Figur 3 – Oversikt over den gamle gruven. Dette dokumenterer at dybden av gruven går ned til 600 meter under havet.
Oversikten er et resultat av våre egne undersøkelser, og ikke et dokument utbygger har fremskaffet. Elkem A/S
Rødsand Gruber. Otanmaki – prosessen ved RG forprosjekt.
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Figur 4a – Raudsand Gruber. Teknisk Rapport nr. 40 «Ras i gruber», Bergverkenes Landssammenslutnings
Industrigruppe Bergforskningen, 1977. Bildet viser rasområdet og den tomme strukturen under med hulrom ned til
600 meter under havet. Kartet viser også RV 666, som ble ødelagt i raset. Dokumentet er fremskaffet som et ledd i
våre undersøkelser.

3.4

Ras ut i Sunndalsfjorden i 1980

Å fylle mot fjorden må gjøres nøye. Fjorden er dyp 350 m.
Selskapet har tidligere forsøkt å fylle opp fjorden i den hensikt å utvide området. Dette medførte at
sjøsiden med tilhørende havnebunn og kaifasiliteter raste ut i fjorden i 1980.
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Figur 4b - Ras ut i Sunndalsfjorden i 1980 – «Rødsand Gruber, Vestland fra dypet»
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3.5

Eksplosjon i 1994. I 2017 avgir den samme sjakten fremdeles gass.

Gruven ved Raudsand har tre hovedsjakter. Den ene eksploderte i 1994. Noe av dekningen fra media er
lagt ved som vedlegg til dette dokumentet for å vise omfanget av ulykken.
Én vertikal sjakt går fra +101 til -600 (sjakt for malmtransport). En skråsjakt fra +4 til -220. Den tredje er
også vertikal og går fra +4 til -600.

3.5.1

Informasjon om eksplosjonen i 1994 (knallgass)

Siden man hverken hadde merket lukt eller røykdannelse i forkant av eksplosjonen, ble det konkludert
med at det må ha vært en hydrogeneksplosjon i sjakten. Den kjemiske reaksjonen er noe som kalles en
red-ox reaksjon, en prosess hvor reaktivt metall kommer i kontakt med vann. Det er en rekke reaksjoner
som kan skape knallgass.
Den store eksplosjonen forårsaket av hydrogen i mai 1994 fant sted i en sjakt like ved kontorene på
stedet. På det samme stedet er det planer om å bygge ny infrastruktur i samband med det nye prosjektet,
se figur 19.
Sjakten hvor eksplosjonen oppstod i 1994 går ned til 600 meters dybde, og er nå delvis fylt med ferskvann
som kommer ned fra fjellsiden. Et videoklipp fra samme sted viser tydelig gassdannelse i 2017.

25

Figur 5: Tunell som leder inn til hovedsjakten
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Figur 6: Gassdannelse i hovedsjakten, 2017
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Figur 7: hovedsjakten, gass i 2017

Det er en konstant tilførsel av gass i personalsjakten, men virker å være påtagende i ett spesifikt område
på høyre side. Personalsjakten går ned til 600 meter under havet og ble fylt med vann opp til nivå 0 i 1986.
Gasstrykk ved 600 meter under havet er 60 ATM, som betyr 63 kg/cm². Det er derfor farlig å prøve å
blokkere denne kraften, enten det gjøres intensjonelt eller at det skjer ved en ulykke.
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Figur 8: hovedsjakten, gass i 2017

Video av konstant gassdannelse – opphavsrett: organisasjonen “Jeg velger meg et giftfritt Nesset”, Ola
Øverlie og Perly Grande Eikås

27

Figur 9: Deponering av ukjent materiale rundt åpningen til hovedsjakten.

Vedrørende baggene i sjakten: Baggene inneholder potensielt radioaktivt eller reaktivt avfall som virker å
være av annen art enn det som ble levert til kai i 2002 til deponier (open air). Baggene var ikke i sjakten da
eksplosjonen skjedde i 1994, og ikke plassert der av konkursbostyret etter Aluscan AS.
24
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Konkursen fant sted i november 2002. Konkursbostyret flyttet nemlig den gang baggene fra kaia til det
åpne deponiet lengre oppe i fjellsiden (deponier (open air)), med SFTs godkjenning.
I 2007 ble etterforskningen lagt ned, ettersom Økokrim ikke hadde nok midler til å undersøke hvilke typer
av illegalt avfall og hvilke kvanta som var dumpet i området. Det kan være at denne informasjonen
fremdeles kan hentes ut fra firmaets server som ble konfiskert den gang og oversendt Økokrim.
Man kan stille seg følgende spørsmål:
•
•
•

Hvor er serveren nå? Ville det vært av interesse å hente ut informasjon fra denne nå?
Hvem har deponert dette materialet i personalsjakten og hva består materialet av?
Hvor mye har blitt deponert i de tre sjaktene ned til 600 meter under havet, eller i andre deler av
gruven?

Vi sitter på informasjon om at store mengder avfall har blitt dumpet ned til bunnen av gruven gjennom rør i
alle de tre sjaktene. Dette må undersøkes og verifiseres av de rette myndigheter.

28

Figur 10: Romsdals Budstikke desember 2002. Baggene som er lagret i inngangstunellen til personalsjakten ser ut til å
være av en annen type enn de som ligger i deponi 2.
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Figur 11- Romsdals Budstikke, mai 1994
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Figur 12- Romsdals Budstikke, mai 1994

Figur 13- Romsdals Budstikke, mai 1994
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Figur 14: Romsdals Budstikke, mai 1994

31

Fra et vitenskapelig ståsted er det også lite trolig at dette var den første og eneste eksplosjonen. Det er
også lite sannsynlig at man ikke hadde oppdaget gassdannelse ved avfallshåndtering før 1994, ettersom
materialet er veldig reaktivt.
Gruven hadde minst én eksplosjon forårsaket av manglende evne til å håndtere risikoen forbundet med
metallavfallet som hadde blitt ulovlig dumpet i den gamle gruven (og delvis i fjorden).
Ettersom det finnes gass i den samme sjakten i dag som i 1994, er det mulig at noe av det deponerte
avfallet er i kontakt med regnvann som kommer fra fjellet.
I området finnes det to elver, en på hver side av gruveområdet. Ingen av dem tar opp vann fra gruven, slik
det også Norconsult har kommet til i sin miljøevaluering.
Etter elementære fysiske lover vil det derfor være regnvann og smeltevann som kommer inn i den
gamle gruven, noe som bekreftes av SFTs inspeksjon i 2009 (2009.044.I).
Ifølge klimasoneinndelingen er dette et geografisk område som har betydelige mengder nedbør i løpet av
et år, og trenden er stigende i de kommende tiårene på grunn av klimaendringer.
Både vann fra fjorden og regnvann kan i perioder komme i kontakt med det aktive metallet som ble
dumpet ulovlig i den gamle gruven. Dette kan føre til red-ox reaksjoner, og produsere eksplosiv gass,
spesielt hydrogen, men også metan og fosfin.
Det er grunn til å spørre hvor mye materiale som produserer eksplosiv gass finnes under området i nåtid.
28
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Det må stilles spørsmålstegn om det er riktig å igangsette en ny utbygging, hvor det ser ut til å være
følgende mangler:
•
•

manglende utredninger
manglende kontroll

når man vet allerede at det har vært en stor eksplosjonsulykke flere ras og at fjorden har blitt omfattende
forurenset.

3.5.2

Nylige kjemiske analyser fra vann i personalsjakten viser alarmerende konsentrasjoner av
potensiell eksplosiv gass

Fra sjakten kommer det konstant opp gass. Typen og kvantiteten av denne gassen bør utredes av
myndighetene med korrekte måleinstrumenter. Ved siden av dette problemet med gassen (som kan være
hydrogen, slik som i 1994), viser de nyere analysene potensielt farlige konsentrasjoner av «ammonium
ion». Arbeidstilsynet bør involveres for å vurdere denne saken, siden sjakten både ligger i nærheten av det
nye prosjektområdet og andre fasiliteter i området. Dagens situasjon representerer en fare for:
•
•
•

32

ansatte ved norske institusjoner som kommer på bakgrunn av andre oppdrag for å utføre målinger
arbeiderne ved de nye prosjektene
båtene som kommer til kai

Mangelfull utredning på dette området viser mangel på kunnskap om gjeldende regelverk i Norge, dette
gjelder blant annet forurensningsloven og arbeidsmiljøloven.
Tunellen som leder til sjakten er et begrenset rom hvor det ikke er mye luftsirkulasjon. Det finnes også
store dører. Denne gassen er farlig å puste inn for de ansatte og dersom den når en viss konsentrasjon,
kan den eksplodere.
På grunn av de spesielle kjemiske betingelsene i dette substratet, kan man finne ammoniakk sammen
med mye CO2, derfor vil lukten av ammoniakken være veldig svak – og kanskje vanskelig for mennesker å
oppdage, selv ved farlige konsentrasjoner.
Prøvene har blitt tatt og de kompetente myndigheter (Nærings- og fiskeridepartementet, ved
næringspolitisk avdeling) har blitt varslet:
•

20. juli 2017

•

19. juli 2017

•

15. juli 2017

•

13. juli 2017

•

10. juli 2017

•

7. juli 2017

•

6. juli 2017
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3.5.3

Andre eksplosjoner - NILU-rapporten (juni 2003)

Ifølge NILU-rapporten fra 2003, var ikke eksplosjonen i 1994 den eneste.
«Målinger av støv og NH3 ved Aluscan 2001-2002 NILU: OR 25/2003, REFERANSE: O-100157. DATO:
JUNI 2003 ISBN: 82-425-1448-8»
Rapporten fastslår: “Det ble mindre eksplosjoner og branner i gruvesystemet” […].
«[…] Det ble òg rapportert om at det kom store mengder med vann opp fra gruva, som flommet
over kaiområdet, som tyder på større eksplosjoner”.
Ifølge rapportene fra NILU og SFT, er det fremdeles fare for dannelse av knallgass og hydrogen, og
påfølgende eksplosjoner.
Her er mer info fra NILU-rapporten:
“Tidligere endte avfall som dette opp i deponier rundt om i Europa. Saltet løste seg opp, med forurensing
av jordsmonn og grunnvann som resultat. På slutten av 1980-tallet regner en med at det ble deponert
mellom 600 og 800 000 tonn salt-slagg pr. år i Europa. En stor del av saltslagget er altså aluminiumoksid
som i mange år har vært et avfallsprodukt som i form av en slurry har blitt deponert i de gamle gruvene for
senere behandling. En egen bedrift på nabotomten, Alox Nor, skal gjenvinne aluminiumoksidet, men de har
hatt store problemer med å få i gang prosessen skikkelig. Bedriften har imidlertid importert mer saltslagg
enn de har kunnet behandle, og det overskytende har blitt deponert. Derfor har Norges Miljøvernforbund
anmeldt bedriften for miljøkriminalitet. De mener også at bedriften til tider har dumpet saltslagg direkte i
fjorden.

35

En slik virksomhet er ikke helt fri for komplikasjoner. Ved lossingen dannes det store mengder støv,
likeledes ved knusingen av saltslagget. I tørt vær kan det også forekomme betydelig støvflukt til ubehag for
omgivelsene. Når saltslagget kommer i kontakt med vann, frigjøres giftige og luktende gasser som
ammoniakk, fosfin og hydrogensulfid og eksplosive gasser som hydrogen og metan. Det har kommet flere
klager over ubehagelig lukt i området, og det har vært mindre eksplosjoner og branner i gruvesystemet på
grunn av hydrogendannelsen. Det har i flere år vært registrert sviskader på bartrærne i området, som Norsk
institutt for skogforskning (NISK) har påvist skyldes høye NH3-konsentrasjoner i luften”.

3.5.4

Dom etter Forurensningsloven i Høyesterett

Norges Høyesterett - HR-2004-1840-A - Rt-2004-1645

(...) «Etter mitt syn veier det tyngst i skjerpende retning at det betydelige utslippet i sjøen skjedde
forsettlig over tre år. Med åpne øyne handlet bedriftens ledelse over lang tid i strid med den tillatelse som
Statens forurensningstilsyn hadde gitt - uten å varsle tilsynet om de problemer som oppsto da gruven gikk
tett. Bedriften sparte betydelige beløp ved ikke å sette i verk tilstrekkelige tiltak for å begrense
forurensningen.»
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(...)«Endringen i utslippsarrangementet høsten 1997 skulle ut fra det en vet ha ført til en økt
partikkeltilførsel til fjorden. Hvor mye som totalt gikk ut er usikkert. Vi har beregnet at det i perioden 19971999 gikk ut ca. 27000 tonn. Dersom det gikk like mye ut i 2000 som i 1999, blir totalutslippene i
størrelsesorden 40000 tonn for perioden 1997-2000. Mest sannsynlig økte også tilførslene av tungmetaller
i form av metaller bundet i partiklene.»

(...)«Saken gjaldt utmåling av straff for brudd på forurensningsloven i forbindelse med håndtering av
saltslagg med påfølgende forurensning på land og i sjøen. Høyesterett kom til at forholdene falt inn under
forurensningsloven § 78 første ledd. Det forelå flere straffeskjerpende omstendigheter, og straffen ble satt
til fengsel i 45 dager.
(…) Z etablerte et fabrikkanlegg der saltslagget ble knust, malt og løst opp med store mengder ferskvann.
Av den totale massen ble knapt 10% til aluminiumsgranulat, som ble skilt ut og var salgsproduktet fra Z.
Avløpsvannet inneholdt hovedsakelig fast aluminiumoksid og oppløst salt, dessuten mindre andeler av
kobber og andre tungmetaller. Avløpsvannet ble ledet til den nedlagte gruven, som var fylt med vann opp
til havets overflate. Gruven skulle fungere som et renseanlegg, slik at aluminiumoksid og tungmetaller ble
liggende tilbake. Høy pH og naturlig forekommende sulfid skulle bidra til å felle ut tungmetallene til faste
forbindelser. Gjenværende saltoppløsning ble sluppet til ---fjorden (også benevnt ---fjorden), via et
neddykket rør.
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(…) Jeg tilføyer at avløpsvannet skulle bli værende i gruven i over ett år før restvannet skulle slippes ut i
fjorden. To hendelser i henholdsvis 1994 og 1997 er av betydning for vår sak. Lagmannsretten beskriver
den første hendelsen slik:
I 1994 skjedde en eksplosjon i gruven der prosessvannet ble sluppet. ... For å redusere andelen faststoff i
avløpsvannet ble installert en lamellfortykker. Underløpet fra lamellfortykkeren inneholdt de største
partiklene som etter forskjellige prosesser ble deponert i den såkalte Z-strossa. Overløpsvannet fra
lamellfortykkeren gikk til gruven som tidligere.
(…) Gruven «gikk tett» i 1997. Overløpsvann fra lamellfortykkeren kunne dermed ikke lenger føres inn i
gruven for rensing ved den naturlige prosess som er nevnt foran. Det ble da lagt et nødrør fra overløp
lamellfortykker, slik at dette avløpsvannet ble ført urenset direkte i fjorden. Dette er bakgrunnen for tiltalens
post II.
Det er heller ikke tvil om at dette forhold var i strid med den utslippstillatelse som bedriften drev under,
som var datert 13. mars 1989. Det er her forutsatt at prosessavløpsvannet «dreneres via underjordsgruven»
til fjorden.
Nødløsningen var i virksomhet i mer enn 3 år.»
Kommentar:
Å bruke en gruve som filter for en gruve for såpass store mengder høyforurenset vann med
høyrisikokjemikalier er ikke en effektiv metode for å beskytte fjorden mot forurensning. På bakgrunn av
at avfall er dumpet i gruven både lovlig og ulovlig, i ulovlige mengder, kan man ikke være sikker på at
gruven fungerer som et filter. Summen av de tekniske prosessene som har blitt presentert er basert på
denne filterfunksjonen, og er ikke korrekt (de kapittelet om sigevann).
Bruken av sedimentering og fortynning som de eneste behandlingsformene ved vedvarende farlig
forurensing, er ikke vanlig prosedyre i miljøteknikk. Disse behandlingsmåtene alene gir ingen konsistent
garanti for at forurensningen ikke går i fjorden. Denne type behandling påvirkes eksterne faktorer, som kan
minske eller kansellere virkningen.
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Ved slik forurensning det er vanlig prosedyre å ha et anlegg hvor man kontrollerer forholdene, prosessen
og kvaliteten på vannparameterne som skal nå fjorden og sørger for at disse er i samsvar med norsk
lovgivning.
3.5.5

Meget høye nivåer av dioksin – risiko for kreft og for fiskenæringen

Dioksinforurensning er et problem for dette området, sammen med PCB.

«[…] Etter at det ble funnet meget høye nivåer av dioksin i en av skipningene innførte SFT krav om dioksinprøver av all import til Aluscan, men dette sies å være i strid med EUs regler om at en bare skal ha
stikkprøver. NIVA har undersøkt vannkvaliteten i Sunndalsfjorden og Tingvollfjorden, og fant høye PAHverdier fra Hydro Aluminium Sunndal. Ved Raudsand fant de forurensninger som stammer fra de gamle
gruvene»
NILU Rapport:” Målinger av støv og NH3 ved Aluscan 2001-2002» NILU: OR 25/2003, REFERANSE: O100157. DATO: JUNI 2003 ISBN: 82-425-1448-8.

•

Hva er dioksin

Dioksin er en samlebetegnelse på en gruppe klorholdige giftstoffer som dannes under forbrenning av
organisk materiale så lenge det er klor til stede. Dioksin er uten tvil giftig for mennesker. Giften fører over
lang tids eksponering til økt risiko for kreft, reproduksjonsforstyrrelser, nedsettelse av immunforsvaret,
nevrotoksiske effekter og «hormonvirkninger».
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Dioksiner finnes i lufta både som damp og bundet til partikler.
Spredningen av dioksiner skjer også via vann. Dioksinene løser seg ikke i vann, men vil binde seg til
partikler. Etter hvert vil partiklene falle til bunnen og dioksinene lagres i bunnsedimentene.
Dioksinene er kjemisk bestandige og nedbrytningen skjer gjennom spalting som følge av sollys.
Dioksinene er ofte knyttet til sot og skjermet for sollys slik at de ikke spaltes så lett. Tilsvarende gjelder for
dioksiner lagret i jord eller bunnsedimenter. Skjermingen mot sollys gjør at nedbrytningen kan ta svært
lang tid.
Menneskene tar i første rekke opp dioksiner gjennom mat og vann. I tillegg vil man kunne eksponeres
gjennom huden og direkte ved innånding.
Dioksinene løser seg i fett og vil derfor lagres i alle fettholdige deler av kroppen. I leveren er det en type
proteiner som binder seg spesielt lett til dioksinene slik at leveren er det viktigste lageret for dioksiner i
kroppen.
Dioksinene lagres i kroppen i årevis. Selv svært lave doser vil over tid kunne gi store konsentrasjoner i
kroppen.
På grunn av at eksponeringen for dioksiner ofte skjer samtidig som man blir eksponert for andre
miljøgifter er kombinasjonen av årsaksforhold og helseeffekter temmelig komplekse.
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3.5.6

PAH og polyklorerte og polyfluorerte forbindelser

Bergmesteren Raudsand AS vil kunne behandle rester fra søppelforbrenningsanlegg. Dette gir mange
tunge organiske miljøgifter som er meget giftige. Alle andre som får dette avfallet sliter med å finne en god
og sikker deponering av dioksiner, PAH og polyklorerte og polyfluorerte forbindelser som nå det er satt
fokus på.
Fra aluminiumsindustrien er det mye fluor med i avfallet og fluorider er det allerede målt stor forekomst av i
fjorden.
(…) Etter at det ble funnet meget høye nivåer av dioksin i en av skipningene innførte SFT krav om dioksinprøver av all import til Aluscan, men dette sies å være i strid med EUs regler om at en bare skal ha
stikkprøver. NIVA har undersøkt vannkvaliteten i Sunndalsfjorden og Tingvollfjorden, og fant høye PAHverdier fra Hydro Aluminium Sunndal. Ved Raudsand fant de forurensninger som stammer fra de gamle
gruvene.
NILU Rapport:” Målinger av støv og NH3 ved Aluscan 2001-2002 NILU: OR 25/2003, REFERANSE: O100157. DATO: JUNI 2003 ISBN: 82-425-1448-8”

3.5.7

Radioaktivt materiale. Medieoppslag fra 2002
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Situasjonen med tanke på radioaktivitet er uklar og bør utredes av de relevante myndigheter. Historisk sett
har radioaktivt materiell blitt dumpet ved anlegget, og etter vår mening har dette avfallet blitt dumpet uten
å følge standard sikkerhetsrutiner.
Vi vet at radioaktivt materiale har blitt forflyttet fra kaiområdet til de åpne deponiene, antageligvis «deponi
nr 1 og nr 2». Det må undersøkes om radioaktiviteten funnet i NGUs borehull 5 er kompatibel med
lekkasjen fra bunnen av deponi 1. Er strålingsnivået ikke på et kompatibelt nivå, må muligheten for at det
finnes andre radioaktive kilder i dette deponiet undersøkes.
Angående den geologisk evaluering av hull nr 5 i NGUs undersøkelse, og anomaliene som ble funnet med
tanke på radioaktivitet, er det ikke rapportert om radioaktivitet i forbindelse med gruvedriften på Raudsand
i perioden 1910-1982.
Både lovlig og ulovlig, reaktivt avfall er bare ett av usikkerhetsmomentene knyttet til denne lokaliteten.
Dette gjør området uegnet til nye prosjekter.
Radioaktivt materiell har blitt fraktet til denne lokaliteten og informasjonen fra de ansvarlige myndigheter
om dette er mildt sagt sparsom. Daglig leder for Aluscan AS på den tiden bagatelliserte all risiko, på
samme måte som i intervjuene om gasseksplosjonen i 1994.
Følgende spørsmål står igjen:
•
•

Hvor lenge, hvor mye og på hvilket sted i gruven de radioaktive materialene ble deponert?
Ble lagringen av dette avfallet autorisert?

Her er noen artikler fra oktober og desember 2002.
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Figur 15: Romsdals Budstikke, 2002
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Figur 15: Romsdals Budstikke, 2002
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Figur 16: Romsdals Budstikke, 2002
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Figur 17: Romsdals Budstikke, 2002

Andre artikler om dette hos Romsdals Budstikke:
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Det bør bores et hull ned til bunnen av deponi 1, og den mulige tilstedeværelsen av radioaktivt materiale
bør undersøkes.
Eventuell tilstedeværelse av radioaktivt materiale bør utredes for å finne ut om det ligger slikt materiale
under aluminiumsavfallet i deponi 1, også på grunn av data som finnes i hull nr. 5 i NGUs rapport
(anomalier i data).
Ved SFTs inspeksjon i Bergmesteren i 2009, ble det påvist at både deponi 1 og 2 har lekkasjer til den
gamle gruven (2009.044.I.SFT). På grunn av statusen i den gamle gruven er det ønskelig å utrede hvor
mye av lekkasjen som går rett i fjorden.
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Det radioaktive materialet vil innebære en risiko for arbeiderene, og det er viktig å finne svar på
spørsmålet:
•
•

Går den radioaktive fraksjonen rett i sjøen (vannløselig)?
Er det deponert store mengder alunskifer som inneholder radondøtre som desintegrerer over tid
her?

Det er to sjakter som går vertikalt ned til 600 meter under havet, samt en hellende sjakt som går ned til –
220 meter under havet. Alle disse passasjene bør undersøkes.
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Figur 18 – Snitt fra den gamle gruven. Viser gruven som går ned til - 600 m. Alle disse passasjene bør undersøkes,
og eventuelt avfall bør kvantifiseres og karakteriseres. Dette er ikke del av dokumentasjonen som har blitt fremlagt av
utbygger. Elkem A/S Rødsand Gruber. Otanmaki – prosessen ved RG forprosjekt.
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3.5.8

Informasjon fra 2016/2017

23 år etter den store eksplosjonen forekommer det fremdeles gassdannelse og –akkumulering ved denne
lokaliteten. Faren er stor for at det også finnes gasslommer. Dette kan gjelde for ulike områder av
gruvesystemet, og vil eksistere parallelt med de nye prosjektene.
Ett eksempel som trenger å bli bedre utredet og tatt målinger av, er gassen som kommer opp fra samme
personalsjakten som eksplosjonene i 1994 fant sted i. Denne sjakten ligger i området hvor det nye
deponiet planlegges.
Dette burde utredes meget nøyaktig og fullstendig. Brannvesenet, Direktoratet for sikkerhet og beredskap
og Arbeidstilsynet bør involveres – ikke bare for personalsjakten, men for andre områder i gruvesystemet
også.
Det må understrekes at den problematiske gassdannelsen ikke ser ut til å være et resultat av en reaksjon
med berget i gruven, men med det reaktive farlige avfallet som har blitt dumpet. Samspillet med dette
fenomenet og området hvor det nye deponiet planlegges bør undersøkes nærmere.
Koordinatene for inngangen til tunellen som leder inn til sjakten er: N 62 50 664, E 08 07 398, GPS
WGS84. Vannstanden i sjakten er ca. 3 moh.
•
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Annen informasjon om sjakten:

Det er to vertikale sjakter i den gamle gruven, og begge går ned til 600 meter under havet. Den ene sjakten
ble brukt til å frakte masse ut, og over denne sjakten er det bygd et tårn ved 101 moh.
Personsjakten (hovedsjakten) ble brukt til å transportere materiell, maskiner og folk. Denne hadde et tårn
ca. 20 moh., men dette ble ødelagt i eksplosjonen i mai 1994.
Det reaktive avfallet i tunnelen kan komme i kontakt med vann som filtreres igjennom grunnen.
Dersom naturlig eller unaturlig seismisk aktivitet blir introdusert av arbeidet på det nye prosjektet,
kan mer avfall komme i kontakt med vann og danne gass, og videre farlige gasslommer.
Annet potensielt reaktivt avfall har blitt dumpet i tre forskjellige sjakter og andre ukjente plasseringer (se
figur 18).
Gruven hadde over 52 km med horisontale tuneller i 1975. Disse ble til gjennom en periode på rundt 100
år, ifølge boken «Bergverk» (1975). Boken karakteriserer også gruven som ustabil, og beskriver flere ras
som medførte at flere malmlinser kollapset (se vedlegg nr. 7).
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Figur 19: Det nye prosjektområdet, med rød pil som indikerer lokaliteten av sjakten hvor eksplosjonen i 1994 fant
sted, og hvor det fremdeles ser ut til å være gassdannelse i 2017. Som bildet viser vil det den gamle gruven inngå i
prosjektområdet til det fremtidige deponiet. Man kan derfor ikke behandle de nye prosjektene som separate anlegg.
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Figur 20: lokalitet for tunellinngangen som leder til sjakten hvor eksplosjonen i 1994 fant sted, og hvor det fremdeles
ser ut til å være gassdannelse i 2017.
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Som man ser av figuren over, ligger sjakten i samme område som det nye prosjektområdet, og hvor ny
infrastruktur skal bygges.
Det bør være en prioritet å utrede gassdannelsen i hovedsjakten før det fattes en avgjørelse.
Gassdannelsen kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for sjakten og hele det gamle gruveområdet.
Det farlige avfallet som er dumpet langt nede i gruven er kanskje ikke det eneste problemet, ettersom det
også har blitt observert at det også kommer gass opp fra fjordbunnen. Gruven og sjakten går ned til 600
meter under havet, er fylt med vann og påvirkes av flo og fjære. Fjorden er ca. 300 m dyp.
Vekten av det nye prosjektet kan legge trykk på gassen. Dette bør undersøkes, fordi det kan forårsake
problemer for båtene som skal frakte det nye avfallet. Utfylling i fjordbassenget med stein og sand bør
evalueres bedre, da det kan blokkere for gassen.
Alle disse elementene bør utredes av myndighetene innen det blir tatt noen videre avgjørelser. Først da
ville man kunne få en tilfredsstillende risikovurdering det totale området.
Man må også sikre seg at det ikke vil forekomme kollaps i gruven, og at det ikke dannes eksplosive
gasser som samler seg i gasslommer ettersom det kan oppstå eksplosjoner når gassen når farlige
konsentrasjonsnivåer. Slike eksplosjoner kommer uten forvarsel, og fører til strukturell kollaps og
potensielle dødsulykker for arbeidere og andre som oppholder seg i nærheten.
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Figur 21: Ifølge «Bergverk» (1975), er gruven ustabil. Den ble utsatt for ras i 1974, hvor flere linser kollapset.
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3.5.9

Hydrogen: en eksplosiv gass som er luktfri, fargeløs og smakløs, og som har stort
brennbarhetsområde

En kort notis om hydrogen.
Hydrogen er den letteste av alle gasser og svært reaktiv. Den finnes derfor bare i spormengder (ppb) i
atmosfæren. Den er svært brennbar og har et stort antennelsesvindu (fra 4 til 75 % i vanlig luft).
Dersom man får konsentrasjoner på nivå med dette vinduet, og samtidig har en antennelseskilde
(eksplosjonen i 1994 ble trolig antent av en kompressor), vil gassen ta fyr og energi vil bli frigjort. Skjer
konsentrasjonen i luften, vil en slik frigjøring av energi kalles for en eksplosjon. At store mengder energi
frigjøres på kort tid, gjør at blandingen blir veldig varm og ekspanderer i volum. Trykket utover er det vi
kaller eksplosjonens trykkbølge.
Hydrogen er luktfritt, fargeløst og smakløst, og det er vanskelig å legge merke til en lekkasje. Dette
er grunnen til at industrien ofte bruker hydrogensensorer for å avdekke lekkasjer, og det er også derfor det
planlagte nasjonale deponiet for farlig avfall vil benytte slike sensorer.
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På generelt grunnlag kan man si at en eksplosjon ikke kan skje i en tank eller en lukket enhet som bare
inneholder hydrogen. En oksidant (for eksempel oksygen) må være tilstede og ha en konsentrasjon på
minst 10 % rent oksygen eller 41 % luft. Hydrogen er normalt sett eksplosiv ved konsentrasjoner på 18,3 –
59%, men dette spennet kan også være bredere.

3.6

Mangelfulle risikovurderinger fra 2016/2017: risiko for arbeiderne

Det ser ut til at den nylig publiserte risikovurderingen er gjort på mangelfullt grunnlag. Datagrunnlaget er
for lite, og man har ikke undersøkt alle potensielle risikoer med tanke på den gamle gruven. Om man leser
de foregående punktene får man vite mer om manglende vurdering av risiki.
I all hovedsak er det kritiske innvendinger på følgende punkter:
•

•
•

risikovurderingen når det gjelder sikkerhet for det nye prosjektet: Eksplosjoner forårsaket av
gass og kollaps kan skje på grunn av relasjonen med den gamle gruven. Endringer i grunnvann kan
sette i gang reaksjoner med det ulovlig dumpede avfallet. Det nye prosjektet i seg selv kan føre til
en slik endring.
risikovurderingen når det gjelder sikkerhet for det nye prosjektet: forårsaket av ustabilitet i den
gamle gruven
miljørisikovurderingen med sine tiltak for å hindre lokale, forurensende lekkasjer fra de nye
deponiene til fjorden
Alternativet med å «dekke til» deler av fjellet med hensikt å hindre sigevannet i å komme ned i
fjorden må bli grundig evaluert, ettersom det kan medføre at gass blir blokkert. Den seismiske
aktiviteten man må utføre for å dekke til fjellet og for å sprenge ut de nye fjellhallene kan ha
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uforutsette konsekvenser i den gamle gruven. Dette kan igjen føre til nye reaksjoner med det
ulovlige avfallet der.
For å forstå all «underjordisk» aktivitet som bør foretas med tanke på det nye prosjektet, se kapittel 4.2.
•

Det finnes også flere «gråsoner» i den siste risikovurderingen, samt deler som har blitt utelatt uten
å bli vurdert – slik at man får en risikovurdering som «ser bra ut».

Ettersom flere punkter ikke har blitt undersøkt skikkelig, og fordi datagrunnlaget ikke er tilstrekkelig, vil må
risikovurderingen karakteriseres som svak og feilaktig. Dette medfører også at samtlige rapporter som har
blitt levert til Miljødirektoratet må underkjennes eller vurderes på nytt.
Med hensyn til arbeidstakere, miljøet og samfunnet for øvrig er det uakseptabelt om det ikke
iverksettes omfattende evalueringer og målinger.
Avgjørelser må være faktabaserte. Dette ansvaret påligger alle parter, spesielt enhver offentlig
tjenestemann eller –kvinne som skal ta avgjørelser i dette prosjektet. De potensielle farene viser
alvorligheten i prosjektet.

3.6.1

Manglende evne til å håndtere det farlige avfallet som på nåværende tidspunkt er ulovlig
deponert

Følgende er eksempler på Bergmesteren Raudsand AS’ manglende evne til å håndtere farlig avfallet
på en sikker måte:
•
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Rapport fra SFT i 2009 - Forurensningsdirektoratet – Miljødirektoratet:

“Avvik 3: Tiltak for å sikre mottakskontroll er ikke gjennomført. Avvik fra: Pkt. 1.5 i krav i tillatelse datert
30.08.2007.
Kommentar:
Bergmesteren Raudsand AS har ikke ført logg eller på annet vis hatt kontroll med mengder eller typer avfall
som har blitt levert deponiet. Bergmesteren Raudsand AS har overlatt ansvaret for loggføring til Alumox og
Reox som deponieier har tillatelse til å motta avfall fra. Dette betyr at eier ikke har kontroll over hva som har
blitt levert og deponert. SFT kan ikke akseptere at leverandører av farlig avfall selv får føre mottakskontroll
på eksternt deponi.”
Dette fører i dag til at det ikke er oversikt over det som er i deponi, noe som vitner om stor
uansvarlighet og burde derfor diskvalifisere ansvarshaver videre fra å kunne drive slik virksomhet.
«Avvik 4
Deklarasjonsskjema for farlig avfall ikke videresendt til SFT. Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og
behandling av farlig avfall (avfallsforskriften), kapittel 11, § 11-13.
Kommentar:
Den som først mottar deklareringspliktig farlig avfall, skal senest innen den 15. i etterfølgende måned
oversende gjenpart av utfylt deklarasjonsskjema til Statens forurensningstilsyn eller den som Statens
forurensningstilsyn utpeker. Bergmesteren Raudsand mottar deklarasjonspliktig avfall fra bedriftene Reox
og Alumox. Med leveranser av slikt avfall skal det følge deklarasjonsskjema som gir tilstrekkelige
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opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper. Gjenpart av slike skjema skal sendes SFT.
SFT kan ikke se å ha mottatt slike deklarasjonsskjema fra Bergmesteren Raudsand.”
(I perioden rundt 2006/2007 for deponi 1)».
«Avvik 5
Manglende egenrapport for 2007. Avvik fra: Krav i tillatelse datert 30.08.2007
Kommentar:
Bedriften skal hvert år levere en egenrapport til SFT innen 1. mars. Rapporten skal gjelde det foregående
år, og blant annet inneholde en oversikt over type og mengde deponert avfall i tillegg til relevante
overvåkningsdata.
Bergmesteren Raudsand AS, eiet av BT Holding AS, tok over deponiet Bergmesteren Raudsand
30.08.2007, og skulle ha sendt inn egenrapport for siste del av 2007. SFT kan ikke se å ha mottatt slik
egenrapport for 2007.
Virksomhetens navn: Bergmesteren Raudsand AS - Dato for kontroll: 15.05.2009.”
Anmerkninger. Anmerkning 1: Det er ikke overensstemmelse mellom egenrapportene fra Reox/Alumox og
Bergmesteren Raudsand AS for 2008».
Selskapets egne kommentarer er svært sparsomme, og begrenser seg til «ja» og «nei»:
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«Kommentarer:
Bergmesteren Raudsand AS oppgir i sin egenrapport for 2008 at deponiet Bergmesteren Raudsand har
mottatt følgende avfall (type og mengde):
Mengde (tonn) EAL-kode Beskrivelse Farlig avfall
175,9 100319* Støv fra filtrering av røykgass som inneholder farlige stoffer: Ja
7416,07 100305 Avfall av aluminiumsoksid: Nei
5102,40 170405* Andre partikler og støv: Ja
Reox oppgir å ha levert følgende avfall til deponiet Bergmesteren Raudsand for 2008:
Mengde (tonn) EAL-kode Beskrivelse Farlig avfall:
7433 100329* Avfall fra behandling saltslagg og svart dross: som
inneholder farlige stoffer (aluminiumsoksid): Ja
493,2 100329* Avfall fra behandling saltslagg og svart dross: som
inneholder farlige stoffer (jernholdig skrap): Ja
Alumox oppgir å ha levert følgende avfall til deponiet Bergmesteren Raudsand for 2008:
Mengde (tonn) EAL-kode Beskrivelse Farlig avfall:
4297 100308* Saltslagg fra sekundærproduksjon: Ja
Det skal ikke ha blitt levert avfall fra andre bedrifter enn Reox og Alumox.
Det presiseres at dette er en beskrivelse av forholdene slik de var oppgitt under inspeksjonen 15.05.2009».
•

Manglende kontroll på avfall ved anlegget: “Flere radioaktive kilder funnet”
https://www.nrk.no/mr/flere-radioaktive-kilder-funnet-1.11154945

Ytterlige bevis på lovbrudd og indikasjoner på mislighold av Bergmesteren Raudsand AS finner man i
SFTs inspeksjonsrapport fra Raudsand (2009.044.I.SFT), se vedlegg nr. 6.
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3.6.2

Tvilsomme lisenser og mangel på kontroller fra Miljødirektoratet

Anlegget og fjorden har en historie med eksplosjoner, forurensing av tungmetaller og varige
kreftfremkallende materialer.
Det er bemerkelsesverdig å se hvilke tillatelser som er gitt til driverne av anlegget opp gjennom
årene. Dette gjelder også mangelen på kontroller fra myndighetene i etterkant.
Begge disse faktorene har eksponert lokalbefolkningen, arbeiderne, fjorden og aktiviteten for risiko.
Følgende er eksempler på dette:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Forurensning fra tungmetaller fra den gamle gruven (rundt 1910-1982. Første last i 1875)
Ustabil gruve og ras (det største i 1974)
Pumpingen ble så stanset, og gruven ble fylt opp med vann til havnivå (0 moh.). Gruven består av
52 km med horisontale tuneller, den går opp til 250 moh, og ned til rundt 600 muh.
Forurensning av PCB – varig forurensning for det marine økosystemet og fiskeindustrien (ca. 19601982)
Lagring av avfall som inneholder dioksiner (rundt 1989-2002)
PAH, polyklorerte- og polyfluorerte forbindelser (rundt 1989-2002)
Lagring av radioaktivt avfall (rundt 1989-2002)
Import av europeisk og utenomeuropeisk avfall (rundt 1995-2002). Stopp av import: Brev
18/10/2002 SFT til Aluscan 98/3414.
ALUSCAN AS konkurs (november 2002)
I dommen fra Høyesterett heter det: «[..] Med andre ord det ble drevet miljøkriminalitet».
Høyesterett slo fast at selskapet hadde handlet ulovlig med kriminelle hensikter
På grunn av manglende midler fullfører ikke Økokrim etterforskningen av Aluscan AS. Det gjenstod
å gå gjennom server til selskapet, som sannsynligvis inneholdt relevant informasjon om type og
mengde ulovlig avfall (2007)
Ukjent avfall deponert i tunellen inn mot hovedsjakten, og antageligvis i selve sjakten, som er 600
m dyp (etter 2002)
Radioaktivt materiale funnet på området (2002). Informasjon oversendt Statens Strålevern, uten at
man fikk noen tilbakemelding. Statens Strålevern ble varslet, men gav ingen tilbakemelding.
Anomalier i data fra NGU i hull nr. 5, 2017.
Tungmetallforurensning fra aluminiums- og metallurgiavfall, som ble deponert både lovlig og ulovlig
(rundt 1970-1994, Cu, Cn, Ni, Zn, Cd, Pb, Hg, Al, As osv.)
Reaktivt, ubehandlet avfall som fremdeles finnes ved anlegget i ukjent størrelsesorden og på ukjent
sted
Eksplosjon i 1994. Dannelse av gass fra samme sjakt i 2016/2017
Andre eksplosjoner (NILU, 2003):“[..] store mengder med vann opp fra gruva, som flommet over
kaiområdet, som tyder på større eksplosjoner”
Manglende utbedring av deponi 1 – nytt pålegg, “Brev fra Miljødirektoratet, 2013”: Utbedringen
utsatt til 2018. (Merknad: Utbedringsløsningen som Miljødirektoratet foreslår løser ikke problemet,
men i stedet skaper risiko for eksplosive gasslommer)
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Det er et ansvar som hviler på Nesset kommunestyre og Miljødirektoratet når det skal fattes en
beslutning som kan medføre mer forurensning og potensielt alvorlige ulykker. Det er også et en beslutning
som vil få følger for lokalsamfunnet i veldig lang tid fremover.
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Hele økosystemet i fjorden er i en langsom forbedringsprosess – det er skjørt og må bevares, ikke bare for
naturens og laksefjordstatusens del, men også for oppdrettsnæringen. Denne er en etablert industri med
stort vekstpotensial, og hvor nye jobber kan skapes fremover.
Valget om å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall Til Raudsand er et permanent valg, med potensielle
negative følger flere tiår etter at prosjektet er avsluttet. Lokalbefolkningen kan måtte betale en høy pris for
et slikt valg.

3.7

Hvor mye reaktivt materiale er i dag utenfor kontroll?

Finnes det mye ukontrollert, reaktivt materiale som kan produsere eksplosiv gass i området i dag? Det kan
se ut som om data om dette har kommet bort, og man mangler også mye informasjon om hva som er blitt
dumpet hvor.
Gruven har tre hovedsjakter. På figur 9 kan man lese at Aluscan årlig pumpet 5000 m³ av denne typen
avfall inn i den gamle gruven fra 1989 -2002.
Man kan derfor stille følgende spørsmål:
•
•
•
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Hvor mye av dette ustabile materialet har allerede reagert?
Hvor mye kan reagere?
Hvor mye reagerer akkurat nå?

Myndighetene bør utrede dette skikkelig. Det vil bli avgjørende for sikkerheten for det nye prosjektet.
15 000 000 m³ masse ble tatt ut av gruven i 1975. Gruven var i drift til 1982, og man anslår at massen som
har blitt fjernet fra gruven er på 20.000.000 m³. Gruvegangene strekker seg over 52 km horisontale
tuneller, helt ned til 600 muh., og med nye nivåer for hver 50 m (Bergverk, 1975 og Teknisk Rapport nr. 40
«Ras i gruber», Bergverkenes Landssammenslutnings Industrigruppe Bergforskningen, 1977). I 1982 ble
gruvedriften avviklet.
Når det gjelder sjakten hvor gassutvikling fremdeles finner sted (og hvor eksplosjonen fant sted i 1994),
estimerte daglig leder for Rødsand Gruber A/S at ca. 20 000 000 m² steinmasse ble tatt ut av gruven i
1982.
Et fullstendig kart over gruvegangene og innholdet i dem er ikke tilgjengelig, og vi har derfor vært nødt til å
gjøre våre egne undersøkelser, noe som har vist seg å være svært vanskelig.
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Figur 22- Romsdals Budstikke, mai 1994

Det var flere bedrifter som hadde sitt virke på dette industriområdet i 1994 da eksplosjonen fant sted.
Heldigvis skjedde eksplosjonen etter arbeidstid, og det var derfor ingen mennesker tilstede da ulykken
skjedde.
En indikasjon på hva som kan finnes i gruven står å lese i følgende rapport fra norsk institutt for
luftforskning: NILU: OR 25/2003. REFERANSE: O-100157.DATO: JUNI 2003.ISBN:82-425-1448-8.
“Litt om prosessen på Raudsand
Fram til 1980 var Raudsand i Nesset kommune ved Sunndalsfjorden i Møre og Romsdal et typisk
gruvesamfunn hvor en av landets største og mest moderne underjordsgruver, Rødsand Gruber drev
utvinning av bl.a. jernmalm. I 1989 kjøpte Kjell Olav Sjøli og Gerhard Eide de gamle produksjonslokalene,
og firmaet Aluscan AS ble etablert. Bedriften er et gjenvinningsanlegg for avfallsproduktet saltslagg fra
norske og utenlandske sekundæraluminiumverk. Aluminiumsavfall fra industri og privat forbruk (bl.a.
ølbokser) og aluminiumslagg smeltes i en ovn, og for å forhindre at aluminiumet ikke brenner opp og går
over i aluminiumoksid dekkes smelteovnen med et lag av vanlig salt (NaCl eller KCl). Etter at
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aluminiummetallet er tappet av fås en størknet saltklump som deles i mindre biter til saltslagg, som
ankommer Aluscan som bulklast med båt. Saltslagg består av 60-65% salt, 15-30% aluminiumoksid, 510% aluminiummetall, litt kalsium-fluorid og sporelementer av bl.a. karbider, nitrater, sulfider og fosfider.
Selve prosessen eller behandlingen av saltslagget går ut på å knuse, male og løse opp saltet med store
mengder ferskvann. Det saltholdige vannet pumpes inn i den gamle gruven, blandes med ferskvannet som
siger ned i gruvegangene og ender i fortynnet form i fjorden. P.g.a. høyt sulfidinnhold og høy pH i
gruvevannet felles tungmetaller i prosessvannet ut og forblir i gruven. Metallbitene i slagget går til
omsmelting i datterbedriften Aluvest.
(..). En stor del av saltslagget er altså aluminiumoksid som i mange år har vært et avfallsprodukt som i form
av en slurry har blitt deponert i de gamle gruvene for senere behandling. En egen bedrift på nabotomten,
Alox Nor, skal gjenvinne aluminiumoksidet, men de har hatt store problemer med å få i gang prosessen
skikkelig. Bedriften har imidlertid importert mer saltslagg enn de har kunnet behandle, og det overskytende
har blitt deponert. Derfor har Norges Miljøvernforbund anmeldt bedriften for miljøkriminalitet. De mener
også at bedriften til tider har dumpet saltslagg direkte i fjorden.
En slik virksomhet er ikke helt fri for komplikasjoner. Ved lossingen dannes det store mengder støv,
likeledes ved knusingen av saltslagget. I tørt vær kan det også forekomme betydelig støvflukt til ubehag for
omgivelsene. Når saltslagget kommer i kontakt med vann, frigjøres giftige og luktende gasser som
ammoniakk, fosfin og hydrogensulfid og eksplosive gasser som hydrogen og metan. Det har kommet flere
klager over ubehagelig lukt i området, og det har vært mindre eksplosjoner og branner i gruvesystemet på
grunn av hydrogendannelsen.
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Det har i flere år vært registrert sviskader på bartrærne i området, som Norsk institutt for skogforskning
(NISK) har påvist skyldes høye NH3-konsentrasjoner i luften.
Etter at det ble funnet meget høye nivåer av dioksin i en av skipningene innførte SFT krav om dioksinprøver av all import til Aluscan, men dette kan være i strid med EUs regler om at en bare skal gjennomføre
stikkprøver. NIVA har undersøkt vannkvaliteten i Sunndalsfjorden og Tingvollfjorden, og fant høye PAHverdier fra Hydro Aluminium Sunndal. Ved Raudsand fant de forurensninger som stammer fra de gamle
gruvene.”

3.8

Å forsegle eller ikke å forsegle fjellet og deponiene?

Et sentralt spørsmål er alternativet om å forsegle deler av berget. Man ønsker å gjøre dette for å beskytte
fjorden f. eks. mot omfattende forurensning. 5% kan lekke ut fra deponi 2 årlig, noe som tilsvarer 4500 m³
per år. Dette er etter vår oppfatning et svært konservativt estimat. Informasjonen som er presentert i
foregående kapitler gir en annen vurdering. En vurdering av estimatet må baseres på tilgjengelig
informasjon. Slik denne rapporten beskriver er det grunn til å stille spørsmålstegn ved tilgjengelig
informasjon.
Et slikt tiltak kan også faktisk blokkere gassen og introdusere seismisk aktivitet til den gamle gruven. Det
kan skje nå, det kan skje en gang i fremtiden, eller det kan skje med endringer i grunnvannet.
Videre vil nye tuneller og endringer i grunnvannet påvirke gruven i form av seismisk aktivitet. Det står
skrevet mer om dette i avsnittet om geologiske begrunnelser.
Å fatte en beslutning uten å ha full kontroll over disse faktorene er uansvarlig.
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3.9
Dokumentasjon fra rådmannen i Nesset fra 1976 – 2006, bostyre i
forbindelse med Aluscan-konkursen 2003-2007
Tusenvis av tonn med saltslagg ble importert og etter 1994 og frem til driftsstans i 2002. Disse ble av
bedriften tømt i den gamle gruva ved hjelp av rør som ble satt ned i gruvesjaktene. Dette pågikk helt til
gruven var full.
Med bakgrunn i at det i perioden fra 1989 til og med 2002 ble tilført tusenvis av tonn, er det etter vår
oppfatning stor fare for fortsatt utvikling av både metangass og hydrogengass. Med andre ord: Den gamle
gruva kan fortsatt ha et stort potensiale av «lommer» hvor det kan utvikle seg både hydrogengass og
metangass. Det er usikkert om det er faglig ansvarlig å sprenge og gjennomføre masseflyttinger med det
høye farepotensialet som ligger. Dette er en ukjent faktor som må tas hensyn til.
Med andre ord; det ble drevet bevisst miljøkriminalitet, jf. og dom i Høyesterett. Ved en slik holdning og
kultur fra bedriften, så kan det være lagret betydelig større mengder med farlig materiale i gruva enn det
som er antatt, hvilket antas at ingen myndighet har oversikt over, og dermed ikke har kontroll på.
Hva som faktisk er lagret i gruva og medfølgende fare for ukontrollerbare farlige hendelser gir så stor risiko
at det er ikke nok kunnskap til å garantere sikker lagring i et nytt deponi. Denne usikkerheten må offentlige
myndigheter ta hensyn til. Spesielt med hensyn til befolkningen på Raudsand.
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For å understreke overnevnte momenter, vises det til brev til Miljødirektoratet fra Ernst Kristiansen,
rådmann i Nesset fra1976 – 2006, og bostyremedlem i forbindelse med Aluscan-konkursen 2003-2007)
From: Ernst Kristiansen
Sent: Monday, July 31, 2017 5:17 PM
To: postmottak@kld.dep.no ; Arne Håkon Sandnes ; oloeve@online.no

Miljødirektoratet
Uttale avfallsdeponi Raudsand – Nesset kommune.
Undertegnede er kjent med Miljødirektoratets behandling av søknad om avfallsdeponi på
Raudsand. Undertegnede var rådmann i Nesset kommune fra 1976 til mars 2006, og tillater meg å
mene at jeg har rimelig god kjennskap til tidligere bedrift Aluscan, Alumox og Alox nor AS.
Undertegnede var, sammen med advokat Per Øverbø i advokatfirmaet ( nå ) Gjørtz & Øverbø,
oppnevnt av skifteretten i 2002 som bostyre, hvor vi behandlet konkursen fra januar 2003 og som
først ble avsluttet i 2007.
Ved min kjennskap til saken har jeg funnet det riktig, på eget iniativ å utarbeide vedlagte uttale til
Miljødirektoratet. Som det fremgår av vedlagte uttale, så støtter jeg protestene mot lagring av
farlig avfall på Raudsand. Jeg tillater meg å mene at Staten som overordnet miljømyndighet har
sviktet sin oppgave, å sikre, og om mulig, fjerne de faremomenter som allerede er etablert i den
gamle gruven, frem til konkursen ved Aluscan i 2002 Hensynet til befolkningen og miljøet er ikke,
etter min oppfatning ivaretatt.
Jeg har tidligere vært i kontakt med fylkeskommunen, som er kjent med med mine vurderinger, og
som ikke har merknader til at disse oversendes Miljødirektoratet.
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Jeg vil og her opplyse at jeg har etablert et samarbeide med Ola Øverlie, Molde, som tidligere var
direktør, bla. for Olivin, og har som gruveingeniør en meget stor kunnskap, og i forhold ved
Raudsand gruber. Han har gitt meg tillatelse til å opplyse at han ved videopptak har bevis på at
det i vannspeilet i det gamle heissjakta, er stor aktivitet av “ gassbobler “ som bryter vannflata.
Det tyder på at det fortsatt er stor aktivitet av gassforekomster i den gamle gruva. Han er i likhet
med meg, ikke med i aksjonsgruppa, men vi har et selvstendig ansvar til, å gjøre de statlige
myndigheter oppmerksom på mulige faresignaler ved tidligere virksomhet, derfor denne
henvendelse og redegjørelse.
Med vennlig hilsen
Ernst Kristiansen, Hargautvn. 11 – 6460 Eidsvåg, tlf. 91335509, e- post:ernstkristiansen@online.no
Gjenpart:
Møre og Romsdal fylkeskommune ved Arne Håkon Sandnes
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4. Vedlikehold av deponier: et permanent problem relatert til vann

Vedlikehold av deponier er et permanent problem relatert til vann. Problematikken med vann opphører
heller ikke etter 25-30 år. Det vil derfor lønne seg å ta hensyn til dette, og planlegge godt før man setter i
gang med det nye prosjektet.
Dette prosjektet har en etterdriftsperiode på ca. 30 år. Denne perioden er ikke lang nok med tanke
på type avfall som planlegges. Avfallet er ikke biologisk nedbrytbart, og representerer derfor en
permanent forurensningsrisiko.
Et annet punkt som det bør gjøres godt rede for, er hvem som skal være garantist i tilfelle selskapet som
drifter anlegget får finansielle problemer. I tilfelle utslipp kan kostnadene bli svært høye, og det man kan
risikere at det er lokalsamfunnet som må betale for tiltakene som må settes inn. Historisk sett har Nesset
kommune hatt utgifter i forbindelse med gruven tidligere, da kommunen måtte finansiere utpumping av
vann fra gruven over flere år.
Beskrivelse
Det finnes ingen større elver i gruveområdet, men regn- og smeltevann kommer inn i gruven etter å ha
passert gjennom deponiene lenge oppe i fjellsiden. Enkle fysiske lover får dette til å skje. Variasjoner i
grunnvannets bevegelser kan også by på problemer.
I rapporten Norconsult har utarbeidet for Miljødirektoratet (Oppdragsnr: 5156643 Dokumentnr: 1 Versjon:
A05), heter det at deponier trenger vedlikehold for at avfallet skal holdes tørt. Det er beregnet en
etterdriftsperiode på 30 år på dette anlegget. Dette oppfattes som for kort periode, og i fall operatøren
skulle få finansielle problemer, hvem skal da betale for vedlikeholdet? Hvem skal utføre vedlikehold når
etterdriftsperioden er over? Hvem skal betale for den nødvendige pumpingen av vann?
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Er det skattebetalerne lokalt som må koste dette etter at etterdriftsperioden er over?

Figur 23: Vurdering av egnetheten til Raudsand som ny lokalitet for deponi for farlig avfall
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•

Angående lekkasje, se sitat fra Geologisk rapport fra Norconsult for Miljødirektoratet (Oppdragsnr:
5156643 Dokumentnr: 1 Versjon: A05)

«Oppsummering av Raudsand som lokalitet.
Raudsand er en lokalitet som har et meget stort volumpotensial; opptil 20 mill. m³. Søker anser en oppstart
i 2022 som realistisk, siden en vil sprenge ut fjellhaller suksessivt etter som behovet framkommer. Det er
infrastruktur, kai og arealer i dagen ved sjøen tilgjengelig. Siden utsprenging av fjellhaller er dyrere enn
åpne brudd, vil det påløpe en viss ekstra kostnad for klargjøring av disse deponivolumer i forhold til åpne
steinbrudd og etablerte gruver.
Raudsand er den lokaliteten som ligger lengst unna hovedtyngdepunktene for kildene til avfallet. Økt
transportvei gir økte utslipp i tilknytning til transport. Det øker også risikoen for ulykker som kan medføre
uønskede miljøutslipp. En overordnet vurdering av landbasert ytremiljø viser at det er liten sannsynlighet for
at sårbare naturområder, arter og befolkning i uakseptabel grad vil bli berørt av et deponi for farlig avfall.
Dette må utredes ytterligere i en konsekvensutredning. Konsekvensutredningen bør også inkludere en
vurdering av mulig grunnvannssenking pga. innlekkasje til fjellhallene som igjen vil kunne få konsekvenser
for ferskvannsressurser på overflaten.
Geologien i Raudsand-området viser at fjellhallene hovedsakelig skal etableres i granittisk gneis.
Vertsbergarten er antatt å være relativt tett, med gode forhold for etablering av fjellhaller. Det finnes
amfibolittiserte bergarter i området som har potensiale for sulfidanrikninger. Dette må undersøkes
ytterligere for å hindre innlekkasje av surt grunnvann som kan løse opp og mobilisere forurensning.
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Det vil være potensiale for diffus utlekking av forurensning via regional dypereliggende grunnvannsstrøm
etter avsluttet deponi. Dette vil være en ekstremt langsom prosess da den geologiske barrieren i Raudsand
er tykk og dypere grunnvannsstrømning vil være langsom. Det må utføres en konsekvensutredning i forhold
til resipient, som i dette tilfelle er Sunndalsfjorden.
Mht. risiko og konsekvenser for ulykker under transport og lossing er dette vurdert til å være moderat og
akseptabel, siden lokaliteten er godt skjermet og de få nærmeste naboene er min. 500 m unna og med
åsrygger imellom. Det er relativt betydelig avstand fra tyngdepunkt over noen utsatte havstrekninger og
dermed noe forhøyet risiko for ulykker under seiling. Resipienten Tingvollfjorden er noe sårbar for utslipp
pga. uhell her, men pga. strekt skrånende sjøbunn til flere hundre meter vil det relativt raskt skje en
uttynning.
Dette er et deponi i lukkede fjellhaller, som setter store krav til avbøtende sikkerhetstiltak og forsvarlig
forbehandling før deponering. Likevel vil det være en betydelig større risiko og konsekvens pga. uhell ved
en lukket deponering flere hundre meter under jorden, som brann- og eksplosjonsfarlige gasser (f.eks.
hydrogen), radon-gass og ras fra taket i fjellhallene. Det må derfor være strenge sikkerhetsrutiner og
beredskapsopplegg.
En oppsummerende tabell hvor egnetheten til Raudsand som nytt deponi for farlig avfall er vist i tabellen
som følger. I tabellen er forskjellige aspekter vurdert på en skala fra Veldig godt egnet til uegnet.
[…] Fjellhallene vil ligge med opp mot 550 meter overdekning. Dette kan gi høyt vanntrykk og muligheter
for store innlekkasjer om det påtreffes vannførende sprekker, men så stor overdekning også ofte medfører
lavere permeabilitet. Innlekkasje til fjellhallene vil kunne senke grunnvannsnivå i overliggende bergmasser
noe som kan påvirke naturmiljø på overflaten dersom grunnvannet er i kontakt med naturmiljø.”.
[…] “Forurensning:
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Lagring og deponi av masser på bakken og i fjellet kan gi utslipp til grunnen. Fjellhallene planlegges under
havnivå og grunnvannsnivået vil dermed sørge for at vann ikke trenger ut av hallene. Deponiene over
bakkenivå planlegges med bunntetting og topptetting for å tilfredsstille gjeldende regler. Fra disse
deponiene vil det bli kontinuerlig overvåkning av sigevann».

•

Det er sannsynlig at følgende prosess vil skje etter stenging av deponiet:

[…] “Vannbalanse - vannmengder inn til deponiet både via innlekkasje av grunnvann og nedbør.
Nedbørfeltet er langt og man kan forvente en regional dyp grunnvannsstrømning gjennom deponimassene
etter avsluttet deponi. Dette er en langsom prosess. “
Hvem vil ta ansvar for konsekvensene etter 25-30 år, og etter at etterdriftsperioden er over?
Med tanke på denne langtidsproblematikken bør videre utredninger gjennomføres av offentlige
myndigheter, og svarene bør meddeles lokalbefolkningen før man tar noen avgjørelser angående
prosjektet.

4.1

En kvantitativ oversikt av et over 25-30-årig prosjekt

Prosjektet omfatter flere søppelfyllinger. Det totale deponeringsvolumet utgjør 20 mill m³.
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Tingvoll kommune beskriver kvantiteten av avfallet slik:
«Mengden 500 000 tonn tilsvarer omtrent en båtlast (3 000 tonn) hver annen dag, eller et vogntog minst
hvert 45. minutt året rundt. Transporten medfører hele tiden en viss risiko for uhell og potensiell forurensing
av miljøet.
På samme måte skal pukk/grus fraktes ut fra anlegget, det meste sannsynligvis ut av fjordsystemet. Hele
prosjektet baserer seg på at det er marked for pukk/grus, og at dette markedet vil være stabilt i deponiets
levetid. […]. Noe transport må forventes å foregå på veg, delvis på veger av dårlig standard» (Etablering av
nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand i Nesset kommune. Tingvoll kommune. Arkivsaksnr:
2016/1026-14).

4.2

Presenteres deponiet feilaktig som «ferdigstilt» overfor Miljødirektoratet?

I gjennomgangen av de ulike kandidatene til nasjonalt deponi for farlig avfall, kan det i Miljødirektoratets
rapport fra Norconsult virke som om Raudsand er et alternativ som praktisk talt har det meste av
infrastruktur «på plass». Når så mye allerede er «på plass», kan man undre på hvorfor det skal både store
investeringer og mye arbeid til før deponiet er klart til drift.
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Figur 24: Norconsults sammenstilling av lokaliteter – investeringer for 60/80 mill kr, med infrastruktur «på plass»

Figur 11: «Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall
vurdering. Oppdragsnr: 5156643 Dokumentnr.: 1 Versjon: A05. Oppdragsgiver: Miljødirektoratet.
Oppdragsgivers kontaktperson: Jon Fonnlid Larsen. Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, NO-1338
Sandvika. Oppdragsleder: Jens Erling Frøiland Jensen Fagansvarlig: Kevin Tuttle, Jens Erling Frøiland
Jensen».
Denne informasjonen oppfattes som feilaktig, og dette burde sees i sammenheng med hele
prosjektet.
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Dette er fra reguleringsplanen (REGULERINGSPLAN BERGMESTEREN RAUDSAND- BMR NESSET
KOMMUNE. FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.03.2016 FORSLAGSTILLER: Bergmesteren Raudsand
AS):
•

•
•

•

«Planområdet er ca. 1800 daa og omfatter både arealer over og under bakkenivå. Planområdet er
delvis regulert i kommuneplanens arealdel til råstoffutvinning, gruvedrift og masseuttak, område for
erverv (se 1.1). Resterende areal er i kommuneplanens arealdel regulert til landbruk-, natur- og
friluftsområde (LNF).
Planen vil bli delt opp i to nivå. Et nivå over bakkenivå og et nivå under bakkenivå.
Etablering av en 1 km lang adkomsttunell og tilhørende fjellhaller for deponi av farlig avfall inne i
fjellet. Utfylling utover i sjøen og etablering av industriområde for prosessanlegg til behandling av
avfall og pukkverk for behandling av stein og fjellmasser.
[…] BMR har fått pålegg fra MDIR om å avslutte deponiene på sin eiendom jfr brev fra MDIR.
Premissene for planarbeidet framgår videre av plan- og bygningsloven §4 og §12 og forskrift om
konsekvensutredning. Etter forskriftens vedlegg I skal det utarbeides konsekvensutredning for:

reguleringsplaner med uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser,
dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3
masse, eller dersom tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn.
-

anlegg for sluttbehandling av farlig avfall ved deponering.

-

Etablering av havner og havneanlegg for skip over 1350 tonn.
•

[…] Planforslaget omfatter dessuten en omdisponering av et natur-, landbruks- og friluftsareal til
masseuttak/avfallsdeponi. Planforslaget blir utarbeidet med utarbeidelse av planprogram (dette
dokumentet), planbeskrivelse med konsekvensutredning, risiko- og sårbarhetsanalyse, plankart,
planbestemmelser og andre faglige utredninger/vurderinger som er hensiktsmessig og nødvendig i
denne sammenheng.
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•

•

•

Nedsprenging og igjenfylling av gamle deponi samt etablering av nytt deponi over bakken med
rene, lettere forurensede og forurensede masser. Arrondere terrenget i de gamle gruveområdene
(deponi 1,2,3,4 og 5).
[…] Samtidig ønsker man å legge til rette for utfylling i sjø, ny dypvannskai, område for
sluttbehandling av farlig avfall og produksjonsområde for pukk og grus nordvest i planområdet nede
ved Tingvollfjorden.
Det antas at det ikke trengs investeres i en oppgradert kai.

“Det må etableres et areal for industriareal med prosessanlegg på 30-40 000 m2. Det er foreløpig lagt
inn følgende:
•
•
•
•

grunnarbeider for 15 000 m2
ca. 20 000 m2 asfaltert areal
ca. 5000 m2 enklere industribygg/haller for prosess
ca. 100 m2 personalbygg m(ved behov: ny kai)

Dette er anslått å koste ca. 60-80 mill. kr inkl. usikkerhet, planlegging, rigg osv.
Dette inkluderer ikke kostnader til selve prosessanlegget og utstyr til dette eller renseanlegg. Dette vil i
prinsippet bli likt for alle lokaliteter med de samme typer og mengder farlig avfall inn”.
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Figur 25: Planavgrensningen vises på ovenstående kart (www.nesset.kommune.no). Det planlegges 27 tuneller og 1
km transport-tunnel.
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Planen er å bygge 27 nye underjordiske haller. Noen under havnivå, ettersom noe avfall må holdes tørt
også etter avvikling av prosjektet.
Informasjonen vedrørende hallene burde vært mer presis og satt i sammenheng med de andre
prosjektene.
I kapittel 11.7 finner man avvik mellom investeringsestimatet på 60/80 mill kr som Norconsult
presenterer i sin rapport fra 2016, og de 514,2 mill kr. som nevnes i et annet dokument til
Miljødirektoratet. Denne differansen burde presiseres nøyere.

5. Geologiske betraktninger

5.1

70

Generell geologisk informasjon

Fjellet på Raudsand og ellers på Nordvestlandet består av gneis, som er en bergart som er omdannet og
knadd sammen. På Raudsand har vi dessuten ekstra foldninger, forkastninger og oppsprekkinger. I andre
land velger de å legge deponier i stabilt berg, helst i granitt, som ikke har blitt knadd sammen som fjellet
på Raudsand. Slike bergarter har vært stabile i over en milliard år. Slikt egnet berg har vi nye av lengre sør
i Norge. Deponi der sparer også frakt av farlig avfall langs Sør- og Vestlandskysten.
I tillegg til at berget er en sammenknadd masse med sprekker og sjikt, har vi på Raudsand ustabilitet på
grunn av de store 20 mill m³ åpne bergrommene fra gruvetiden, pluss at store ras har ført til (og vil føre til)
oppsprekkinger og ustabilitet.
Mer generell geofaglig informasjon finnes i vedlegget fra BVLS’ jubileumsskrift fra 1975.

67

Dokumentnr.1 Versjon: A10

5.2

Geologisk konsultasjon fra dr. Andrea Calatroni

Dr. Andrea Calatroni – Geologist
Address:
Via S. P. Intrigogna 120
36100 – Vicenza. Italy
Ph. +39 349 7157146

PROJECT FOR THE CONSTRUTION OF A LANDFILL
FOR DANGEROUS WASTE, IN NESSET
MUNICIPALITY, MØRE OG ROMSDAL

GENERAL CONSIDERATIONS
ON GEOLOGICAL ASPECTS
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The project area is located on a pre-existing quarry area, as indicated by the map below, taken
from a NGU report of 2017 (geological map by NGU Rapport 2017.024).
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Geological map by NGU Rapport 2017.024

The project develops in two parts: on one the surface and one underground.
The underground part is developed in 27 caves for dry storage of hazardous waste.
Some caves are supposed to be above sea level and some below sea level.
From the site inspection done on June 2017, the surveyed area of the quarry showed evident
vertical plane orientation in the gneiss and gabbro. (v. fig.1 e 2)

RelGeol_2SupvC_1.doc

Pag. 2

69

Dokumentnr.1 Versjon: A10

Fig.1 – rocks with vertical plane orientation

Fig.2 - rocks with vertical plane orientation

Generally speaking, if it is true that a possible bedding aspect of a medium grade metamorphic
rock doesn't change the permeability of the rock mass as a whole, as long as the rock mass
remains compact, whereas instead there is no such compactness (because of stretching
phenomena due to those of the post-glacial period, which affected Norwegian fjords areas or due
to fault lines), then the permeability of the entire rock mass changes.
A significant permeability allows water permeation.
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If this rock mass was also affected by anthropic works such as the 52 kilometres tunnels made
during the mining activity from 1910, and the removal of approx. 20.000.000 m3 of material until
1982, then the considerations on its permeability have to be reviewed, on the entire area.
So, is there a complete map of underground tunnels beyond those 2 partial maps, related to a
small area, presented in Norconsult’s report, that have hand-made corrections with evidently
incomplete sketches?
•

It is true that 4-5 core-drills have been performed, but observing the location of the bores
and the profiles of the drill holes, we can observe that hole nr. 5 ends just above the
planned-landfill area, while holes nr. 2 and nr. 3 go a little into the landfill area. Thus none
of the holes provide necessary information about the quality of the substrate below the
landfill area.

•

From the examined reports, it emerges that NGU's assessment is still evolving and does not
yet provide a comprehensive and definitive picture of the state of the project area. Because
of these doubts, presumably there will be further core drills.

•

Major problems are:
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- The probable loss of compactness of the rock mass that, according to some reports, leads
to infiltration phenomena in the fjord and in the tunnel network of the old mine .
- The 20,000,000 m3 of rocks that have been removed from the mine during 100 years.
This seems to have led to cracks and collapses, even in areas located far from the venue of
the event.
-The lack of mapping of the mine, with the 52 km of mining tunnels, in fact, from the maps
are visible only a few details. These details are related only to main shafts, and not to the
minor pits.
-The evolution of surface waters, water in mine and relations with the new site
-The high rainfall rate, that would increase waste storage costs in a long-term perspective
because of necessary maintenance.
•

It is true that NGU has performed some pumping tests in selected wells, providing reassuring data
on possible problems, arising from the formation of a possible leachate, but since the quarry has
already had storage functions of waste materials, I am asking: have been executed 'historical'
studies to ascertain whether there are any relations between the alteration of the chemical values
of the fjord water and the tons of waste stored ?

•

From the information received, the project area is probably at the axis of a sync line; the distension
phenomena (due to the dissolution of thousands of meters of ice covering) caused any fracturing?
This can be a further issue for the site.

•

There is no need to necessarily evoke also the issue from the underground circulation of leakage.
We know that Norway is particularly affected by ground watercourses, either streams or creeks,
they are often rich of water. The surface of hydrological maps that I had already confirm:
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-on one hand the remarkable 'fresh water' network that flows from the reliefs into the fjord.
-On the other hand, as indicated by the NGU, the surface hydrological aspect takes on particular
importance in the areas of fjords. One important question is: “How will the material stocked and
exposed to the rainfall and how it will be completely subtracted from the water network?” (From
Figure 3 it appears that the stored material is in correspondence of a watershed).
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Fig.3 – Landfill2 in correspondence of a watershed

In fact snow and rain go into the area of the new project from the surrounding area and in the old mine for
simple physics reasons.
It is written in the report of Norconsult for Miljoedirektoratet (Oppdragsnr.: 5156643 Dokumentnr.: 1
Versjon: A05 ) that the landfills need maintenance to maintain the waste dry. And the landfills need
maintenance to treat the polluted residual water.
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In addition there was an episode of explosion in 1994 caused by explosive gas, probably hydrogen, likely
originated by the dumping of polluted waste combined with natural water in the mine shafts over a period
of several years.
Currently we can observe in a video that gas continues to flow out from that shaft. This and gas pockets can
be a major cause of instability and cause of structural failures: also far from the location of the shaft.

Figure 4: main shaft, gas in 2017
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Overall, we should have a 3D vision of the geology, geomorphology and mining tunnels of the area,
because in my opinion we do need more knowledge before to start this new project with noreturning-point activities.
In fact, also to me the documentation from NGU leaves more with questions than answers.
Last but not least: it should be considered the maintenance of the site due to the high quantity of water in
the area. A maintenance that is necessary a long time after the end of the project, which is 30 years.
This is only a brief report with questions and doubts.
A more detailed report will be done in the next months, with results and new data about the case.

Andrea Calatroni

References
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5.3

Ras i deponiområdet

Gruva på Raudsand er den som har hatt de fleste og største rasene i Norge. Særlig etter 1970 er det
dokumentert mange store ras, flere titalls m³. Flere av rasene forplantet seg til overflaten.
I 1972 hadde man det såkalte «Riksvegsraset», hvor RV 666 forsvant i ca. 50 meters lengde. Dette var i et
gruveområde som var avbygget 30 år tidligere. Her skjedde det flere ras i de følgende årene, og riksvegen
kunne først åpnes igjen i 1975, etter omfattende igjenfylling og sikring av rasområdet.
2. februar 1974 nådde et stort gruveras opp til overflaten 35 m fra sjølinjen. Dette var et meget kritisk ras,
da det var stor fare for at fjorden skulle strømme inn i gruven. All produksjon under jord ble stanset, og et
meget omfattende sikringsarbeid ble igangsatt. Store mengder masse ble fylt opp i rasområdet og i
nærliggende gruverom for å forhindre videre rasutvikling mot fjorden.
Store mengder god malm ble forlatt, mange gruveganger ble støpt igjen, og mye registreringsutstyr ble
montert for å følge utviklingen. Etter dette ble mange gamle brytningsrom rutinemessig igjenfylt med
løsmasse fra overflaten. Det ble kun registrert mindre inntrenging av sjøvann i gruven, og dette området
ble avstengt.
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Dette raset fant sted midt i området det nå er planlagt å motta og bearbeide farlig og radioaktivt avfall
materiale i. Se vedlagte skisser og kart fra BVLs Teknisk Rapport nr. 40.
I en igangværende gruve skal det alltid være bergkyndige folk i ledelsen som sammen med erfarne
gruvearbeidere, som gjør sine bergtekniske vurderinger, slik at bergsikkerheten ivaretas og ras forhindres,
og ikke minst at eventuelle ras tas hånd om på en forsvarlig måte. Etter at en gruve er forlatt er det ingen
som daglig følger utviklingen. Rasfaren vil derfor utgjøre en stor risiko, spesielt her hvor ca. 20 000 000 m³
malm er fjernet, og hvor fjellet er svakt. Ras i dette området er det i dag ingen kontroll med. Raset ble
også omtalt i media –se vedlagte oppslag fra Aftenpostens 7. februar 1974.
Det er påfallende og oppsiktsvekkende at rashistorikken i området og de dramatiske rasene på 1970-tallet
overhodet ikke er behandlet i noen av de bestilte konsulentutredningene i forbindelse med
konsekvensutredningen.
Store ras i gruveområdet medfører stor risiko for oppsprekking av fjellet i området rundt gruva. Dette
medfører igjen risiko for lekkasje fra de forskjellige deponiområdene.
Dette må gi følgende risikonivå: høy risiko.

Dokumentnr.1 Versjon: A10
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Figur 26 – Raskrater
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Figur 27 - Sunndalsfjorden – beskrivelse av underjordisk område som vil inngå i det nye prosjektet. Beskrivelsen viser
hvordan mag. 0, 1 har blitt gravd for nært sjøsiden. Dette viser potensielle farer for infrastrukturen og arbeidstakerne.

76

Dokumentnr.1 Versjon: A10

80

Figur 28 – Aftenposten 7. februar 1974. Ras ved sjøsiden, 30 m fra fjorden. 20 000- 25 000 m³
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5.4

Betraktninger basert på geologisk informasjon

Prosjektet kan deles inn i to deler; over og under bakken: “Planen vil bli delt opp i to nivå. Et nivå over
bakkenivå og et nivå under bakkenivå». Dette står skrevet i selskapets reguleringsplan.
Under bakken er det planlagt 27 haller og ca. 1 km tunell for materialtransport.
Det har blitt tatt ut rundt 20 000 000 m³ masse i gruvesystemet som eksisterer på stedet. Dette kan føre til
strukturelle problemer i fjellsiden. Det ble dokumentert flere ras inne i gruven etter 1970, og også over
bakken har det blitt registrert ras som har gått ned i fjorden.
Følgende dokumentasjon finnes ikke, er ufullstendige eller utilstrekkelige med tanke på å erklære området
som trygt fra et geologisk ståsted:
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

rapportlister med fullstendig dokumentasjon for prosjektet
loggføring for avfallsdeponering
geologisk evaluering av hull nr 5 i NGUs undersøkelse, med tanke på anomaliene vedrørende
radioaktivitet. Det er ikke rapportert unormal radioaktivitet i forbindelse med gruvedriften på
Raudsand i perioden 1910-1982. Kan den radioaktive sonen i borehull 5 skyldes lekkasje fra
deponert radioaktivt avfallsmateriale på overflaten?
Kart som viser de 52 km med gruveganger tilhørende det gamle gruvesystemet og den
interaksjonen disse har med de nye prosjektene
Fullstendig kartlegging av grunnvann i det gamle gruvesystemet og potensielle interaksjoner med
det nye prosjektet
Kartlegging av områder med oppsamling og potensiell produksjon av gass på det gamle
virksomhetsområdet som eksisterer parallelt med det nye prosjektet (for videre informasjon se
kapittel 3)
Ifølge Teknisk rapport nr. 40 –Ras i gruber. Bergverkenes Landssammenslutnings Industrigruppe
Bergforskningen» (1977), er den gamle gruven en av de mest ustabile gruvene i Norge. Det var
også et ras på ca. 20-25 000 m³ masse 30 m fra sjøkanten
Fullstendig kartlegging av den gamle gruven med oversikt over hvor det finnes potensielt reaktivt
avfall deponert
Undersøkelser av vannlekkasjer og farlige kjemiske reaksjoner med tanke på sikkerhet for
arbeidere ved det nye anlegget
NIVA-rapporten 06/11/2003 hevder at bergarten ikke er kompakt nok, og at det derfor har lekket
forurensning til fjorden. Lekkasjen kom ikke bare fra de gamle gruvesjaktene
NILU (juni 2003, s. 5) beskriver en bergart som lekker forurensende stoffer til fjorden, og at denne
forurensningen ikke kommer fra gruvesjaktene alene
SFT-rapporten fra 2009 viser at forurenset vann lekker fra både deponi 1 og 2 ned i det gamle
gruvesystemet (se vedlegg 6)
Informasjonen om overflatevann og grunnvann for samtid og fremtid er ufullstendig, se figur 29 og
30:
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Figur 29
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Figur 30: Norconsult for Bergmesteren Raudsand AS: Miljørisikovurdering Deponi 2 – Raudsand. Viser området rundt
Deponi 2 med gruveganger, gruvesjakter, eiendomsgrenser etc.

Andre elementer som bør utredes bedre:
•

“Innlekkasjevannet vil hovedsakelig være grunnvann. Dersom det er sulfidanrikninger i
tilknytning til de amfibolittiserte bergartene i området kan dette gi innlekkasje av surt grunnvann”
(Norconsult for Miljødirektoratet. Oppdragsnr: 5156643 Dokumentnr.: 1 Versjon: A05).

•

Geokjemi

«Berggrunnen i Lervika og Rekefjord er begge ansett som egnet til deponi for farlig avfall basert på
geokjemien i berget. Dette forutsetter at avfallet har basisk porevann og basisk avrenning som ikke kan
løse opp mineraler i sprekkesystemene. I Raudsand må pH i grunnvannet og mulighetene for
sulfidanrikninger i tilknytning til amfibbolittiserte bergarter utredes før denne lokaliteten er ansett som
velegnet med tanke på geokjemien til innlekkasjevannet i fjellhallene.»
Norconsult for Miljødirektoratet: Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering
av uorganisk farlig avfall. Vurdering. Oppdragsnr: 5156643 Dokumentnr: 1 Versjon: A05.
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet. Oppdragsgivers kontaktperson: Jon Fonnlid Larsen. Rådgiver:
Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika. Oppdragsleder: Jens Erling Frøiland Jensen.
Fagansvarlig: Kevin Tuttle, Jens Erling Frøiland Jensen:
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•

•

“Fjellet består av gneis og granitt. Fjellet er svært tett og er vurdert til å egne seg for bygging av
fjellhaller (jfr bl.a. notat fra Dr. Ing. Bjørn Buen og geologiske kart over området). Hallene er tenkt
plassert under havnivå slik at grunnvannsnivået sørger for at avrenning ut fra hallene unngås.”
Forurensning:

“Lagring og deponi av masser på bakken og i fjellet kan gi utslipp til grunnen. Fjellhallene planlegges
under havnivå og grunnvannsnivået vil dermed sørge for at vann ikke trenger ut av hallene. Deponiene
over bakkenivå planlegges med bunntetting og topptetting for å tilfredsstille gjeldende regler. Fra disse
deponiene vil det bli kontinuerlig overvåkning av sigevann.”
•

Grunnvannskvalitet/geokjemi - Vannkjemien i innstrømmende

Det er utilstrekkelig informasjon om den gamle gruven og samspillet med hele området hvor det nå
planlegges ny aktivitet:
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Figur 31: informasjon om den gamle gruven, Norconsults rapport
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Her er noen generelle observasjoner:
Kartene ikke er daterte og har ingen referanse i Norconsults rapport.

Fig. 31 er merket «Rødsand Gruber». Er kartet korrigert med penn og farge for å tegne opp en ønsket
situasjon?

Figuren over viser kun en liten del av gruveområdet. Hovedgruve er ikke vist hverken med kart eller
omtale.
Det er vanskelig å forstå at Norconsult ikke nevner faren gruven representerer. Rundt 20 000 000 m³
masse er fjernet, noe som kan føre til en potensiell kollaps av uante dimensjoner.
Store hulrom har allerede kollapset, noe som resulterte i produksjonsstopp og stabilisering av det
sammenraste området med materiell fra overflaten (BVL Jubileumsskrift, 1975). For mer informasjon, se
den tidligere omtalen av ras i gruven.
En hovedbekymring er at den eksplosive gassen som dannes som et resultat av dumping av forurenset
avfall i gruvesjaktene, kan føre til en gasseksplosjon vi ikke kan vite omfanget av. Ingen vet hva, hvor eller i
hvilke mengder farlig, giftig reaktivt materiale og potensielt radioaktivt materiale som er dumpet i gruven
siden 1989.
I en årrekke ble forurenset avfall dumpet i gruvesjaktene, og det er dette som nå skaper en risiko for
eksplosjon og videre forurensing av området. Tiltak må vurderes for å hindre at en eksplosjonsulykke skjer
igjen.
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En sammenrasing av hovedgruven kan danne sprekker i berget langt unna gruven, og det er grunn
til å tro at det også vil gjelde fjellet hvor man tenker seg at det nye deponiet for farlig avfall skal
ligge.
Det ble gitt en advarsel da sjakten eksploderte i 1994. Og nye observasjoner dokumenterer at gass
fremdeles beveger seg i sjakten.
Med dette som bakteppe er det ikke forsvarlig å tillate videre deponering av avfall på stedet.
De rundt 30 000 «Baggene» med udokumentert innhold må fjernes fra det åpne dagbruddet og
nøytraliseres.

•

Når det gjelder sjøsiden legges to punkter til:

Fjorden er veldig dyp (350 m). Det virker som om det har vært en praksis med å dumpe fyllmasse i fjorden
i en årrekke. Dette medfører en ny risikofaktor.
Historisk sett har det forekommet flere ras fra fyllingen ved gruvens kaianlegg. Disse har rast ned i fjorden.
En avgjørelse om å fylle på med masse i forbindelse med etablering av deponi, må baseres på grundige
grunnundersøkelser og vurdering av dybden i det aktuelle området.
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Bergmester Raudsand har per dato ikke kaianlegg som kan ta imot 5000-tonns skip, og dette bør tas med
i betraktningen.

Derfor er det vår oppfatning at denne lokaliteten ikke er i stand til å ta imot nytt avfall.

•

NGU-rapport 2017.024 gir flere spørsmål enn svar

Etter vår oppfatning er hovedkritikken mot NGU-rapporten dette:
v de ukorrekte vurderingene av grunnvannet og dets interaksjon med berget
v de uriktige vurderingene av fysikk og trykk relatert til grunnvann i de underjordiske
fjellhallene over og under havnivå
Disse to punktene gjør at det må regnes som usikkert at avfall kan lagres tørt
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v den store mengden detaljer som avleder oppmerksomhet, uten å gi et reelt bilde av den
geologiske situasjonen ved anlegget

•

I tillegg er det usikkerhet rundt den faktiske strukturen på berget i den delen av det planlagte
deponiet som vil ligge under havoverflaten. Denne delen av deponiet skal bygges på en slik dybde
for at det farlige avfallet som skal deponeres der skal kunne lagres tørt.

Risikovurderingens tester går bare ned til havnivået, 0 moh, selv om hallene som skal sprenges ut går ned
til 15 meter under havet.
Videre er vurderingen basert på borestøv og ikke fra kjerneprøver av fjellet. Den faktiske strukturen på
berget er derfor ukjent. NGU-rapport 2017.024. Se figur 32 under:
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Figur 32: NGU-data
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Figur 33: NGU-data

Viser til utførte grunnboringer:
•
•
•
•

Samtlige hull er slamborret. Hulldiameter 14 cm.
Borhullenes plassering framgår av fig. 1,2 og 8 i rapport. Profiler av borhullene er i fig. 32-33 ( 9
og 10 NGU).
Hull 5 avsluttes like over det planlagte deponiområdet, mens hull 2 og 3 går litt inn i
deponiområdet.
Ingen av hullene gir nødvendig informasjon om bergkvaliteten i eller under deponiområdet.

Problemer med dårlig fjell og knusningssoner gjorde at et av borehullene (borehull 4) ikke kunne
fullføres.
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Man kunne forventet at det ble utført kjerneboring, slik at bergarter og sprekker kunne studeres i detalj.
Slike boringer burde gi info om bergkvaliteten over, i og under det planlagte hallområdet. Området er midt
i en synklinal, kjennetegnet av sterkt omvandlede gneiser med intrusjon av amfiboler og flere linser med
vanadiumholdig jernmalm.
Denne rapporten fra NGU oppfattes som svak, da den reiser flere spørsmål enn den gir svar.
•

Følgende tabeller byr på flere punkter som bør avklares nærmere:
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NILU-rapporten fra juni 2003, har et viktig moment angående prosessen på s. 5:
”Det saltholdige vannet pumpes inn i den gamle gruven, blandes med ferskvannet som siger ned i
gruvegangene og ender i fortynnet form i fjorden. P.g.a. høyt sulfidinnhold og høy pH i gruvevannet felles
tungmetaller i prosessvannet ut og forblir i gruven”.
Her bekrefter NILU to ting:
1) Lekkasje til fjorden
2) Høyt sulfidnivå og høy Ph i vannet fra gruven
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Fjellet er altså ikke kompakt nok til å hindre at vann lekker ut i fjorden.

•

Noen geologiske observasjoner kom frem på folkemøtet om mot nytt deponi for uorganisk avfall på
Raudsand:

«Geologien i området vil bli den største utfordringen på både kort og lang sikt og gjerne utgjøre den største
risikoen da det er der den største risikoen for store utslipp på 10 tusener eller hundretusener av tonn kan
lekke ut over tid, eller på en gang ved jordskjelv. Iflg. Geolog og geofysiker Erik Langset er jordskjelvfaren
helt reell da Rausand ligger i en forkastningssone som bl.a. har medført at den jernmalmen som har blitt
utvunnet i gruvene her, ble dannet. Midt på 1700 tallet var det sannsynligvis et lite jordskjelv som utløste
raset på Tjelle, Tjellefonna. Kanskje var det en aktiv periode da som også utløste skredene på Gjemnes og
Berge på Bergsøya. 250-300 år er en veldig kort periode i geologien og et eventuelt giftlager på Rausand
skal ligge der til «evig tid»
«Folkemøte om mot nytt deponi for uorganisk avfall på Rausand»: http://www.gjemnes-ytre.no/
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5.5

Annen historisk, geologisk informasjon om gruven på Raudsand

Se vedlegg 7.

6. Andre problemer og potensielle konsekvenser

6.1

91

Miljøpåvirkning av det totale prosjektet: ikke bare deponi 1 og 2

På bakgrunn av retorikken i visse dokumenter kan det virke som om Bergmesterens prosjekter er relatert
til to deponier (deponi 1 og 2). Ser man på omfanget av planene for et nasjonalt deponi for farlig
avfall, ser man at disse deponiene (1 og 2) er bagatellmessige i forhold.
(See avsnitt 4.1 og 4.2)
Det er en klar indikasjon i NIVAs rapport fra 2003 om at det er en konstant lekkasje av forurensning til
fjorden og bør utbedres. Dette tolkes som at tiltak må settes igangsettes i hele det berørte området, dvs.
også de åpne deponiene samt avfallet i den gamle gruven. Det er vanskelig å se noen spor av noen
praktisk oppfølging av NIVAs rapport.

6.1.1

Deponi 1 og 2

Deponiene ligger innenfor det gamle gruveområdet til Raudsand gruver ved Raudsand i Nesset kommune,
Møre og Romsdal. 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 (Fagerhaug, 2012).
Etter vår oppfatning bør ikke deponi 1 og to ha mindre enn to membraner, på grunn av:
•
•
•

den korte avstanden fra fjorden (1 km), fra sjønæring og områder hvor denne kan utvikles i
fremtiden
et regionklima med mye nedbør
tilstedeværelsen av deponiet etter at prosjektet er avsluttet
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•
•

på grunn av det reaktive avfallet som allerede ligger i deponi 1 og 2 kan produsere gass eller
korrosivt sigevann
prosjektets høye økonomiske profitt i et privat marked

Ifølge europeisk mønsterpraksis for denne sektoren, bør både deponi 1 og 2 utbedres før man kan
tenkte på nye prosjekter. Å dekke til en gammel søppelfylling er ikke en god løsning. Planen om å
dekke til deponier forklarer ikke hvordan man skal forhindre at vannet filtrerer fra sidene og inn
under de deponerte massene, hvor avfallet kan bli reaktivt.
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Figur 34: I tillegg til avrenning fra Deponi 1 (område A) og Deponi 2 (område C) mottar gruvesystemet avrenning fra
ytterligere 3 nedbørsfelt

Deponi 1. Sammendrag
I deponi 1 ligger det farlig avfall fra aluminiumsindustrien. Dette er et åpent deponi.
Man kan stille følgende spørsmål:
•
•
•

ligger det noe radioaktivt avfall under deponi 1 og lekker det ut i fjorden?
lekker aluminiumsavfallet ut i fjorden? Ettersom SFT ved sin inspeksjon i 2009 (2009.044.I.SFT),
skriver at både deponi 1 og 2 lekker ned i gruven
hvordan sikrer systemet i den gamle gruven at det ikke lekker noe ut i fjorden?

Det må kommenteres følgende angående retorikken om at den gamle gruven kan fungere som et
«forurensningsfilter»:
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Å bruke en gruve som filter for en gruve for såpass store mengder høyforurenset vann med
høyrisikokjemikalier er ikke en effektiv metode for å beskytte fjorden mot forurensning. På
bakgrunn av at avfall er dumpet i gruven både lovlig og ulovlig, i ulovlige mengder, kan vi ikke være
sikker på at gruven fungerer som et filter lenger. Summen av de tekniske prosessene som har blitt
presentert er basert på denne filterfunksjonen, og er ikke korrekt (de kapittelet om sigevann).
Bruken av sedimentering og fortynning som de eneste behandlingsformene ved vedvarende farlig
forurensing, er ikke vanlig prosedyre i miljøteknikk. Disse behandlingsmåtene alene gir ingen konsistent
garanti for at forurensningen ikke går i fjorden. Denne type behandling påvirkes eksterne faktorer, som kan
minske eller kansellere virkningen.
Ved slik forurensning det er vanlig prosedyre å ha et anlegg hvor man kontrollerer forholdene, prosessen
og kvaliteten på vannparameterne som skal nå fjorden og sørger for at disse er kompatible med norsk
lovgivning.
For mer informasjonen om dette, se den tidligere omtalen av Høyesterettsdommen fra 2004.
I tillegg til dette bør det nevnes at brevet om «Sluttføring og varsel om tvangsmulkt” har blitt ignorert av
Bergmesteren Raudsand AS siden 2013. Nå har selskapet kommet med et forslag til løsning for å dekke
over avfallet:
“Sykehusmasse fra Bergen skal dekke over farlig avfall på Rausand. Miljødirektoratet krever nå at
bedriften Bergmesteren Rausand AS avslutter arbeidet med å dekke til avfallet i Deponi 1 på Rausand
innen 1. oktober neste år, og truer med tvangsmulkt dersom fristen ikke overholdes. […] Det skal komme
om lag 25.000 tonn rivemasser fra Haukland sykehus i Bergen som skal brukes til dette formålet.”
https://www.nrk.no/mr/sykehusmasse-fra-bergen-skal-dekke-over-farlig-avfall-pa-rausand-1.13597265

•
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Viktig notis

Ved siden at et pålegg fra Miljødirektoratet ikke bør ignoreres, foreligger følgende innvending
angående risiko. Etter vår oppfatning kan forslaget fra Miljødirektoratet om å dekke til deponi 1 føre
til en risiko for dannelse av gasslommer. Gassen kan bli til ved at det ubehandlede materialet
kommer i kontakt med regnvann.
Dette avfallet bør behandles og deaktiveres før det kan dekkes til.

•

“Sluttføring og varsel om tvangsmulkt”:

“I sitt brev av 3. juli 2017 konstaterer Miljødirektoratet at deponi 1 ennå ikke er avsluttet, altså 5 år etter den
opprinnelige fristen. Direktoratet setter nå en ny frist, 1. oktober 2018, og presiserer at ytterligere
utsettelser ikke vil bli akseptert. Dersom denne fristen ikke overholdes, varsles Bergmesteren om at en
tvangsmulkt pålydende kr 1,25 mill vil påløpe. (…) Avfallet kan danne ammoniakk-, fosfin- og metangass
i kontakt med vann, og er klassifisert som farlig avfall.» Avslutning av deponi 1 - Bergmesteren Raudsand
AS – ny frist for sluttføring og varsel om tvangsmulkt. 2013/1719. Rita Vigdis Hansen”.
Det skal ikke være lønnsomt å bryte avtaler med Miljødirektoratet.
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Figur 35, 36: deponi 1

En kort beskrivelse av området i deponi 1.
Deponi 1 ligger delvis på Statens eiendom, og er ikke del av de nye prosjektene.
«Nedbørsfeltet rundt deponi 1 er om lag 12 000 m2 stort, av dette utgjør deponiet et område på ca. 10 000
m2. Overflaten av deponiet ligger på kote +234 meter over havet. Deponiet ligger over en
sjakt/sammenrast gruvesystem (Z-Malmen), som leder vertikalt nedover og har tilknytning til hovedgruven
(K+D-Malmen) på kote -150 meter. Rasområde i Z-Malmen ble fylt med morenemasser og noe finstoff,
mens gjenværende forsenkning på toppen av denne fyllingen ble benyttet som deponi. Sigevann fra
deponi 1 ledes vertikal ned gjennom gruvesystemet» (Fagerhaug, 2012; Leikanger, 2014).
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«Avfallet som ble deponert i deponi 1 består av saltslagg og filterstøv fra gjenvinning av metallisk
aluminium. Saltslagget utgjør hoveddelen av avfallet. Dette ble deponert av Aluscan AS, Alumox AS,
Aluvest AS og Reox AS, bedrifter som har drevet med sekundær og tertiær aluminiumproduksjon. Alt
saltslagg og filterstøv som har vært transportert til Bergmesteren (fra Aluscan fram til 2002, og i ettertid
Alumox, Aluvest og Reox) ble lagt i deponi 1 (Fagerhaug, 2012). Saltslagget består hovedsakelig av
aluminiumoksid og 5 % metallisk aluminium, i tillegg til ca. 20 % salt (hovedsakelig natriumklorid).
Saltslagg fra produksjonen til Aluscan, som ble deponert før 2002, var angitt å bestå av 60-70 % salt.
I forbindelse med avlastningstiltaket ble det i løpet av 2014 tilført masser til topplaget på deponiet (bilde). I
to omganger ble det tilført masser, hhv 1 842 og 2 159 tonn, med tilstandsklasse 3 masser (Storvik pers
med, 2014).» (NIBIO RAPPORT VOL.: 3, NR.: 53, 2017).
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Figur 37: Oversiktsbilde av deponi 1 område tatt 23. september 2014. På tidspunktet bilde ble tatt er det
tilført masser på overflaten som en del av avslutningstiltaket (NIBIO RAPPORT VOL.: 3, NR.: 53, 2017).
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Figur 38: deponi 1

https://www.nrk.no/mr/sykehusmasse-fra-bergen-skal-dekke-over-farlig-avfall-pa-rausand-1.13597265

Deponi 2. Sammendrag
96

Deponi 2 er et åpent deponi.
Deponi 2 består per i dag av farlig avfall. I dokumentasjonen fra Miljødirektoratet beskrives det hvordan
deponiet skal fylles med et separat lag av vanlig uorganisk avfall (maks 10 % organisk innhold). Det står
også at det skal legges en dobbelt supplerende membran.
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Figur 39 og 40: Deponi 2

En kort beskrivelse av Deponi 2:
“Deponi 2 ligger i et tidligere dagbrudd som dekker et areal på omlag 50 000 m2. Dagbruddet strekker seg
fra kote +240 og ca. 1km nedover til kote +150. Sigevannet samles opp i et lavtliggende område
nedstrøms deponiet, hvor det ledes videre i rør til hovedgruven (K + D-malmen). Kun en mindre del av det
totale arealet, ca. 3.800 m2, fordelt på to områder, er benyttet for lagring/deponering av møllestøv fra
Aluscan. Dette er lagret i storsekker og utgjør til sammen ca. 30.000 tonn (bilde 2). Møllestøvet er deponert
i tiden før 2004. Møllestøvet som ble deponert i deponi 2 er mer homogent enn møllestøvet og består
hovedsakelig av aluminiumoksid (Fagerhaug, 2012).” (NIBIO-rapport VOL.: 3, NR.: 53, 2017)
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Figur 41: Oversiktsbilde av deponi 2, hvor storsekker med møllestøv er deponert. Bilde til høyre viser hvordan
sigevannet renner rett gjennom deponert møllestøv før det ledes til gruvegangene.

(NIBIO RAPPORT VOL.: 3, NR.: 53, 2017)
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Figur 42: Lokalisering av foreslått deponi 2 med eiendomsgrense. Norconsult Oppdragsnr: 5164095.
Deponi for ordinært avfall på Raudsand
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Norconsult: Oppdragsnr: 5164095. Deponi for ordinært avfall på Raudsand for Bergmesteren Raudsand
AS:
“[…] Det er deponert ca. 30 000 tonn møllestøv i området for deponi 2.
[…] Transportkjøretøy og driftskjøretøy tilstrebes holdt atskilt. Det vil kun bli benyttet midlertidige
dekkmasser ved behov, noe som gjør at maks 5% av volumet vil være dekkmasser. Til midlertidig
dekkmasse vil bli benyttet tilgjengelige renere/inerte løsmasser, Det legges opp til seksjonsvis oppbygging
av deponiet. Når en seksjon er fylt opp, flyttes deponeringen videre til neste seksjon. Det tas sikte på å
begynne øverst og fylle opp ca. halve dalen først med en midlertidig endevoll på fjellterskel midt i dalen,
med grense som vist på tegn. 2. Tildekking av møllestøvet vil inngå i første etappe, og vann fra nederste
del vil inntil videre gå som overvann som ledes utenom fangdammen og sigevannssystemet.
Membran legges på i to etapper, og siste del legges på når første deponietappe begynner å bli full.
Prinsipielt legges det opp til et driftsopplegg som gir minst mulig miljøpåvirkning og ulemper for
omgivelsene.
Avfallet vil bli spredt ut og ved behov komprimert med passende utstyr straks etter tømming. Det tilstrebes
en helning på overflaten mot midten, dvs. vekk fra sideskråningene. Aktivt fyllingsareal holdes så lite som
mulig.
Flygeavfall vil i minimal grad forekomme fra deponiet. Det vil heller ikke være nødvendig med særskilte
tiltak mot skadedyr som rotter og lignende ved deponiet. Tiltak mot fugl vil heller ikke være nødvendig. Ved
støvflukt må tiltak som fukting, saltpåføring osv. vurderes og ved behov gjennomføres.
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Deponering av spesielle avfallstyper
Asbestholdig avfall og eventuell blåsesand skal deponeres på bestemte områder for hver av disse
avfallstypene, som vil bli trukket opp av BMR før oppstart av deponiet. Områdene måles inn og skal ikke
graves opp etter tildekking, men krever ingen andre særskilte hensyn, bl.a. siden tildekket/nedgravd asbest
ikke representerer noen miljøfare i seg selv i deponiet.
Andre avfallstyper som er tillatt deponert (se pkt. 2.1) trenger ikke spesielle deponeringsopplegg. Normalt
er forurensede masser mindre problematisk å deponere enn avfall”.
•

Det kan synes som om forespørselen om å deponere uorganisk farlig avfall gjelder de nye
tunellene som planlegges i fjellet:

“Behandling i Formannskapet 28.02.2017. Det ble fremmet et fellesforslag som ble ble enstemmig vedtatt.
«Økokommunen Tingvoll ber regjeringen forhindre en etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk farlig
avfall på Raudsand i Nesset kommune. (Med innhold som det her er søkt om).
Norconsult for Miljødirektoratet. “Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering av
uorganisk farlig avfall Vurdering. Oppdragsnr.: 5156643 Dokumentnr.: 1 Versjon: A05”.
•

“Det sentrale flate bunnområdet utgjør ca. 44 300 m², d vs. ca. 70 % av det totale bunnarealet. Det
legges opp til en dobbel supplerende membran på disse flatere områdene. Denne skal bestå av
en H DPE - membran og en membran med bentonittmatter, evt. med et tynt drenssjikt mellom.
Eventuelle synlige sprekkesoner her dekkes med min. 0,5 m plastisk marin leire (avhengig av tetthet
på leire). Oppå membranene må det etableres et heldekkende dreneringslag på 0,5 m tykkelse på
hele området med membraner. I dette laget legges perforerte oppsamlingsledninger for sigevann.
Sigevannsledningene for deponi 2 samles i et lavpunkt like ovenfor endevoll nederst. Her føres de
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ned gjennom membranene i tett gjennomføring. Det bores hull opp fra det flate området nedenfor
veg/endevoll opp til lavpunktet for membranene. Gjennom hullene føres overvannsledning,
sigevannsledning fra deponi 2 og sigevannsledning fra møllestøvområdet.» (Bergmesteren
Raudsand AS. Miljørisikovurdering Deponi 2 – Raudsand. Norconsult Oppdragsnr.: 5164095
Dokumentnr.: 02 Versjon: E01).”
Dette er et prosjekt med en høy risiko for at potensielt farlig forurensing ender opp i fjorden som
resipient.

6.1.2

Nye typer av avfall på toppen av Deponi 2

Nytt avfall i Deponi 2, bør skilles fra de over 30 000 tonnene med møllestøv med en dobbelt membran.
Her er en liste over avfallstyper som vil lagres i Deponi 2.
Norconsult: Oppdragsnr: 5164095. Deponi for ordinært avfall på Raudsand for Bergmesteren Raudsand
AS.
“[…]AVFALLSTYPER OG -MENGDER TIL DEPONIET
2.1 TILLATTE AVFALLSTYPER TIL DEPONIET
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Tiltaket er av kategori 2 og vil ta imot såkalt ordinært avfall som kan klassifiseres med koder i hht. NS 9431.
Det legges opp til å motta følgende avfall for deponering:
q Middels og lett forurensede masser fra bygg- og anleggsvirksomhet
q Forurensede gravemasser i urbane og industrielle områder
q Betong
q Sedimenter fra mudringsoperasjoner
q Skytebanemasser
q Rest fraksjon fra behandlet borkaks.
q Bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg etter utsortering av metaller
q gateoppsop, ristgods, silgods og sandfang- og aktiv kullavfall fra avløpsrenseanlegg
q Asbestholdig avfall, forbehandlet og deponert etter retningslinjer angitt av miljømyndighetene
Andre avfallstyper kan mottas hvis fylkesmannen etter en søknad tillater dette.
Det vil ikke være tillatt å deponere:
q biologisk nedbrytbart avfall, med unntak av avfall hvor totalt organisk karbon (TOC) ikke overstiger 10 %
eller hvor glødetapet ikke overstiger 20 %.
q Farlig avfall – avfallstyper merket med * i den Europeiske avfallslisten (EAL-listen)
q Avfall med innhold som overskrider grenseverdiene i avfallsforskriftens kapitel 11, vedlegg II.
q Smittefarlig avfall
q Radioaktivt avfall
Alt avfall som skal tas imot må ha gjennomgått en basiskarakterisering. En framgangsmåte for å gjøre dette
er beskrevet i «Karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi» (Avfall Norge, Norsk Industri;
Maskinentreprenørenes Forbund, NFFA) fra juli 2015. Det er vist en skjematisk framgangsmåte i vedlegg 3.
Viktige tester for avfall som skal tas imot vil være analyser av TOC og glødetap samt en
basiskarakterisering. I noen tilfeller vil en kunne bruke tilstandsklasser for forurenset grunn ved vurdering
av mottak av avfallsmasser. Det legges opp til å kunne ta inn masser opp til og med tilstandsklasse 5.”
•

Vedlegg II. Karakterisering og kriterier for mottak av avfall

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_9-2#KAPITTEL_9-2
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Kommentar:
Deponi 2 er en søppelfylling med farlig avfall med et høyt potensiale for forurensning av miljøet, og
det burde diskuteres ytterligere om dette prosjektet kan gis løyve på tross av den norske
forurensningsloven og relevante forskrifter.
Særskilte avfallskategorier er markert med grå farge. Alle disse kategoriene innebærer en potensielt stor
risiko for miljøet, på grunn av de giftige komponentene de inneholder. Om man forholder seg til føre-varprinsippet burde ikke denne type avfall deponeres i åpne deponier, noe både internasjonal lov og
klassifikasjoner i Reach-registrert, så vel som forurensningsloven og dens forskrifter bekrefter.
•

Observasjoner når det gjelder avfallsmengde

På grunn av store avfallsmengder og –typer, den korte avstanden til fjorden (1 km), burde også såkalt
«ordinære» avfallet lagres etter de samme standarder som det farlige avfallet. Kategorien «ordinært avfall»
innebærer ikke at dette avfallet ikke inneholder farlige giftstoffer, men at mengden av disse stoffene er
under en viss grense.
Når man skal lagre såpass store mengder med ordinært avfall, blir den samlede mengden med
forurensende stoffer også større. Dette burde man ta med i risikovurderingen som et høyrisikoelement,
siden avstanden til fjorden er så kort, samt at en eventuell dobbelt membran har en begrenset levetid.
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Figur 43: Deponi 2, avfallsmengder i perioden 0-25 år

6.1.3

Uforståelige fritaksløyve fra norsk lov om dobbelt membran i deponier

Det er i forskrift om deponering av farlig avfall påkrevd sikring mot avrenning med dobbel membran med
to forskjellige membrankvaliteter.
Ifølge forskriften er dette en sikkerhetsforanstaltning som skal forhindre at sigevannet siger ned i
grunnvannet.
Vi vet at i dette tilfellet vil dobbel membran bare ha en kosmetisk effekt, og man tror den kun vil beskytte
mot slik lekkasje i svært kort tid (maks noen år).
98

Dokumentnr.1 Versjon: A10

Når det gjelder deponi 2 er det flere interessante spørsmål.
•

Kommer det vann inn i områdene under deponiet, eller inn i gruven?

I SFT-rapporten fra 2009 (2009.044.I.SFT), bekreftes det at det er lekkasje både fra deponi 1 og 2, og at
det lekker ned til den gamle gruven. Det er vanskelig å tro at man med sikkerhet kan hevde at vannet ikke
kommer ut i fjorden i korte perioder.
Relevante aspekter som bør utredes nærmere i en risikovurdering er:
•
•
•
•

grunnvannets migrasjon
forurensningsstoffenes løselighet
korrosjonskarakteristikk av sigevannet
eventuelt sigevann fra eksisterende farlig avfall kan komme i kontakt med vann

I tidligere anbefaling fra STF angående Deponi 2 kreves det dobbel membran for bunn- og sidetetting,
ettersom det er et åpent deponi med reaktivt avfall (forskrift til forurensingsloven).
Vår oppfatning at de to membranene burde være av en annen type materiale enn det som ble foreslått av
Bergmesteren Raudsand AS, for å være sikker på at man kunne utelukke lekkasje.
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Vår oppfatning er at den type membran som er foreslått av Bergmesteren Raudsand AS ikke er nok til å
forhindre at vann kommer i kontakt med «møllestøvet» og de andre reaktive massene i Deponi 2 etter en
viss tid.
I verste fall vil man få de samme reaksjonene på nytt med dannelse av fosfin- og hydrogengass med
forurensing til luft og omgivelser.
Det bør klargjøres hvem som skal stå til ansvaret ved et slikt worst-case-scenario.
Det bør diskuteres ytterligere om dette prosjektet kan gis løyve på tross av anbefalingene den norske
Forurensningsloven og relevante forskrifter.
Relevant lovgivning er:
•

SFT, Veileder om bunn- og sidetetting av deponier

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/avfall/2095/ta2095.pdf

Basert på en vurdering av de tiltak som vil bli etablert og de lokale forhold som er registrert, anses deponiet
å ikke skape noen uakseptable utslipp og miljøeffekter. Hovedkonklusjonen er at det ikke synes påkrevd
med en dobbel membran (en fullverdig naturlig geologisk barriere og en heldekkende supplerende kunstig
barriere) helt ut etter Avfallsforskriften for å oppnå lav nok utlekking fra deponi 2. Det legges i stedet opp til
en tilnærmet dobbel tettingsløsning som er beskrevet i de neste punktene”. Miljørisikovurdering. Deponi 2
– Raudsand. Oppdragsnr.: 5164095 Dokumentnr.: 02 Versjon: E01.2017-02-23
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6.1.4

Gråsone som bør avklares og undersøkes av Miljødirektoratet

Når det gjelder det tekniske valget av membrantype, må man på bakgrunn av argumentasjonen
over hevde at dette er en «billigløsning» fra utbyggers side, og ikke den beste løsningen for å
beskytte miljøet og interessene for fiskeindustrien lokalt.
Følgende punkter må påpekes:
•
•
•

•

Uforståelige fritaksløyver i forhold til norsk lov om dobbel membran og fra SFTs anbefalinger
(forskrift til Forurensingsloven)
underestimert antall pumper som skal samle 5% av det forurensede sigevannet (minimum 4500 m³
årlig).
forurenset vann på avveie fra Deponi 2 (minimum 4500 m³ per år). Det ser ut til at det er den
billigste løsningen som har blitt presentert fra utbyggers side, og ikke den løsningen som er best
myntet på å beskytte miljøet og de lokale fiskeriinteressene
Vi er uenige i følgende uttalelse:

Miljørisikovurdering Deponi 2 – Raudsand Oppdragsnr. : 5164095 Dokumentnr.: 02 Versjon: E01
«Det er prosjektert en rekke tetteløsninger for å hindre diffus utlekking fra depon iet. Da dette er et
fremtidig deponi er det ikke mulig å måle Qinn og Qut. Basert på de relativt omfattende tettetiltakene som
er planlagt er 5% diffus utlekking ansett som et «worst case scenario» ; reell andel antas å bli en del
lavere . Vannbalanseberegni nger viser at 5% av vannmengdene er ca, 4500 m3/år. Disse vannmengdenen
vil høyst sannsynlig tra nsporteres via en gruvetunnel (bremsebanetunnelen) før det ender i fangdammen
hvor vannmengder og kjemi kan overvåkes og om nødvendig renses.
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Med en så ideell overvåkningspunkt som fangdammen, og med de omfattende tettetiltakene som er
beskrevet i riftssøknaden , er forurensningsfaren ved deponiet vurdert til å være akseptabel. Om det
skulle oppstå problemer i etterkant kan man enkelt samle opp vann fra f angdamm en å rense dette vannet.
Dette medfører en sikkerhet i forhold til uforutsette problemer og minimerer risikoen for uakseptabel diffus
utlekking fra deponiet.»
Vi er uenige i disse punktene på bakgrunn av typen material som er valgt for den doble membranen, samt
usikkerhetene med tanke på etterdriftsperioden.
•

Vi er enige i følgende utdrag fra fra Møre og Romsdal Fylkeskommunes høringsuttalelse vedr.
deponi 2:

“Rapporten synleggjer samstundes fleire kjelder til usikkerheit, og i konklusjonen kan vi også lese at
«vannmengdene vil høyst sannsynlig transporteres via en gruvetunnel (bremsebane-tunnelen) før det ender
i fangdammen hvor vannmengder og kjemi kan overvåkes og om nødvendig renses». Det er gjennomført
sporstofforsøksom «indikerer at all diffus utlekking vil gå via fangdammen». Dette er ein føresetnad for at all
diffus utlekking kan overvakast og reinsast før utslepp i fjorden. Når det blir vist til indikasjonar og
sannsynlegheiter stiller vi spørsmål ved om undersøkingane av desse forholda er gode nok, særskilt med
tanke på den status fjorden har som vassførekomst og nasjonal laksefjord.”
http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/37990/Horing2017-45_uttalelse_fra_Nesset_kommune.pdf
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Våre vurderinger er følgende:
•
•

•
•
•

•
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•
•
•
•
•

•
•

•

Det nevnes at det kan bli bruk for flere pumper, men at dette er vurderinger man vil gjøre etter
prosjektets oppstart. Det synes nokså klart at disse pumpene bør være på plass før oppstart.
Selskapet som har utarbeidet rapporten til Miljødirektoratet på vegne av utbygger (Norconsult), har
også laget en rapport om Raudsand på oppdrag av Miljødirektoratet. Teamet som har utarbeidet
rapportene består av de samme konsulentene.
Norconsults ekspertteam ser ikke ut til å ha et bredt nok kompetansespekter: det mangler blant
annet en kjemiker, en kjemigeolog og en miljøingeniør.
Videre ser brorparten av Norconsults team ut til å være hydrogeologer. I rapporten kommer disse
eksempelvis med uttalelser på temaer som kjemi, som ikke er deres primære fagområde.
Phytodepurasjon har blitt beskrevet som en «positiv faktor» i rapporten, men er en sakte
vannbehandling som ikke er passende kur mtp. disse farlige forurensningsagentene. Prosessen
kan faktisk gjøre vondt verre med tanke på sigevannskvaliteten, ettersom organisk materiale
tilføres når det heller burde begrenses.
Kjemien med tanke på de forurensende midlene i sigevannet og muligheten for dannelsen av nye
komponenter har ikke blitt undersøkt godt nok. Det kan virke som om Norconsults team ikke har
fulgt mønsterpraksis på området. Denne unnfallenheten kan bli en akilleshæl for hele prosjektet
med hensyn til hvor raskt en lekkasje kan nå fjordsystemet.
Grunnvannets bevegelser har ikke blitt godt nok analysert
Løseligheten til forurensningskomponentene har ikke blitt tilstrekkelig analysert
Man har ikke undersøkt muligheten for dannelse av gasslommer
Man må undersøke om urapportert radioaktivt avfall har blitt dumpet ved Raudsand
En skikkelig risikoanalyse bør utføres av et tverrfaglig team, hvor ulike perspektiver på
problemområder kommer frem, og man får et mer helhetlig bilde av risikoene forbundet med
prosjektet
En risikoanalyse på vegne av utbygger (en privat aktør) bør ikke utarbeides av det samme teamet
som lager rapporter for Miljødirektoratet (en offentlig instans)
Flere av elementene som er nevnt tidligere i denne rapporten er helt utelatt fra
miljøriskovurderingen. Vi kan for eksempel ikke se at oppdrettsanleggene i fjorden er nevnt, ei
heller interaksjonen med gruvesystemet.
Det kan også virke som om det er manglende kontroll ved anlegget. Artikkelen «Flere radioaktive
kilder funnet» viser ikke til de større mengdene med radioaktivt avfall vi har diskutert tidligere, men
til tre små instrumenter som bruker uranrefleksjon for å måle dybden på brønner
https://www.nrk.no/mr/flere-radioaktive-kilder-funnet-1.11154945

6.2

Nasjonalt deponi for farlig avfall: 27 underjordiske haller

Prosjektet skisserer det som i praksis blir et antall deponier for farlig avfall.
Det samlede volumet av berghallene man ønsker å bygge for å lagre farlig avfall inne i fjellet (inkludert
oppfylling av de åpne deponiene) er ca. 20 mill m³.
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«Vurdering: Vi har ikke sett nye beregninger av potensialet for innfyllingsvolum, men legger til grunn at
tidligere beregnet volum på omtrent ti millioner kubikkmeter er realistisk (27 haller på hver 375 000
kubikkmeter), og at antall haller kan økes noe ved behov. Miljødirektoratet, Oslo, 04.11.2016.Ref.
2015/3637»
Hallene vil ligge både over og under havoverflaten. Det skal også bygges en tunell fra strandområdet inn til
hallene, som man ser av skissen under:
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Figur 44: Planavgrensningen vises på ovenstående kart (www.nesset.kommune.no)

Figur 45: Kapasitet. Raudsand ser ut til å ha størst kapasitet, nesten dobbelt så mye som de andre alternativene.

Det planlagte anlegget vil ta imot farlig avfall som må lagres tørt i de 27 hallene i fjellet.
Vi må ikke la det faktum at Raudsand vil ha dobbelt så mye lagringskapasitet som de andre alternativene
overskygge de problematiske aspektene ved lokaliteten.
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6.3

Ytterligere usikkerhetsmomenter i risikovurdering: miljøforurensning

Flere momenter har blitt vurdert. De viktigste konklusjonene er:
•

•
•
•
•
•
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•

•
•
•
•
•

teamet som utarbeidet evalueringer om Raudsand som lokalitet for Miljødirektoratet (offentlig
oppdrag) er det samme som utarbeidet en deponirelatert evaluering på vegne av Bergmesteren
Raudsand AS (privat oppdrag).
risikoanalyser utarbeidet av forskjellige team og selskaper veier tyngre, siden de vil ha andre
innfallsvinkler
teamet har kompetansehull med tanke på å skulle komme med kvalifiserte uttalelser på noen
områder: det mangler for eksempel bidrag fra gruveingeniører, kjemikere, og miljøingeniører.
rapportens bidrag om kjemi er utarbeidet av fagfolk som ikke har kjemi som hoveddisiplin, men
hydrogeologi
prosjektet og risikoanalysen ser ut til å være basert på for mange antagelser og for lite utredninger
og reelle data
visse komponenter som ville ha hevet risikonivået på prosjektet har blitt utelatt fra
vurderingene, noe som gjør at risikoen for prosjektet virker lavere enn den egentlig er
tilnærmingen når det gjelder relevante aspekter med tanke på fjorden og mulige påvirkninger på
denne, har ikke blitt gjort på riktig måte, særlig med tanke på resipientens (fjordens) faktiske
miljøstatus og dens kapasitet til å takle ytterlige lekkasjer med forurensning
det har ikke blitt foretatt en kartlegging av oppdrettsanlegg i fjorden
potensielle begrensninger og innvirkning på fremtidig ekspansjon i denne næringen som skyldes
de nye prosjektene og eventuelt ulykker
relevante momenter og påvirkning når det gjelder fiskeindustrien og dens fremtidige
vekstmuligheter her har ikke blitt utredet nøye nok
nødvendig vedlikehold og problematikk relatert til vann har ikke blitt evaluert godt nok for perioden
etter at etterdriftsfasen er over
skal man bruke masse fra de nye hallene som fyllmasse i fjorden, og risikere at potensielt
forurensede elementer blir senket i sjøen?

•
Andre eksempler på betenkeligheter: risikoanalyser.
En utredning av Deponi 2s innvirkning på fjorden var opprinnelig med på listen over nødvendige
undersøkelser i risikoanalysen. Det ble imidlertid vilkårlig bestemt at punktet ikke behøvde videre
utredning, ettersom risikoen var lav, og dette tolkes slik at det faktum at fjorden allerede er forurenset ble
fremstilt som en fordel.
Denne tilnærmingen er feil.
Hva fjorden angår, er det flere elementer som ikke har blitt undersøkt:
•

I økosystemet i fjorden ser ikke primærleddet på bunnen ut til å være i stand til å produsere de
mengdene med plankton som er nødvendig for fisk over en viss størrelse. Det er nødvendig å finne
103

Dokumentnr.1 Versjon: A10

•
•

ut hvorfor dette skjer før man introduserer prosjekter som medfører risiko for ytterligere
forurensning i dette miljøet.
Den fremtidige fiskeproduksjonen i dette økosystemet er i faresonen. Den har vært under press på
grunn av forurensning og industri i mer enn 50 år.
Ny forurensning blandes med gammel sådan. Dersom det er lagret radioaktivt avfall et sted i
området, eller nytt slikt materiale deponeres her, vil det være risiko forbundet med at radioaktiv
forurensning lekker til fjorden og økosystemer som produserer mat.
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Figur 46: Vurdering av egnetheten til Raudsand som ny lokalitet for deponi for farlig avfall.
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I det følgende avsnittet ser vi hvordan risikoen i forbindelse med deponi 2 blir definert som «lav», og at
dobbelt membran betraktes som overflødig. Det er vår oppfattelse at den følgende vurdering er feil:
Miljørisikovurdering. Deponi 2 – Raudsand. Oppdragsnr.: 5164095 Dokumentnr.: 02 Versjon: E01.2017-0223
“Tettetiltakene og løsningene beskrevet i driftssøknaden til deponi 2 vil sørge for kontrollert oppsamling av
opp mot 100% av sigevannet fra deponiet. Da løsningene beskrevet i driftssøknaden ikke tilfredsstiller
deponiforskriftenes krav fullt ut til dobbel bunntetting er forurensningsfaren ved deponiet vurdert gjennom
denne miljørisikovurderingen.
Det er utført en grundig gjennomgang av gamle gruvekart og flyfoto, samt at det er gjennomført flere
sporstofforsøk i området hvor deponiet skal etableres. Resultatene viser at eventuell diffus utlekking av
sigevann fra deponiet høyst sannsynlig vil gå via en nedstrøms fangdam før vannet går videre ned i
gruvesystemet og kommer opp i dagen via et oppsamlingspunkt på kote +4. Vannet blir videre ført ut i
Tingvollfjorden via et dypvannsutslipp på kote -30. For å ha kontroll på eventuelt sigevann som kommer fra
deponi 2 anbefales det å etablere et overvåkningsprogram for vannmengder og dets kjemiske innhold i
fangdammen. Overvåkningsprogrammet bør starters opp før etablering av deponi 2. Det er allerede nå
etablert et V-overløp som måler vannmengder ut av fangdammen. Om det skulle vise seg å bli problemer
med uakseptabel diffus utlekking fra deponiet vil dette raskt kunne fanges opp og det vil kunne være mulig
å etablere et rensesystem i ettertid for vannet som samles opp i fangdammen.
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Det har i løp av høsten 2016 blitt gjennomført flere sporstofforsøk i området hvor deponi 2 skal etableres.
Sporstofforsøkene indikerer at all diffus utlekking vil gå via fangdammen. Ut fra resultatene av
sporstofforsøkene er det ingen tegn til at omkringliggende bekker kan påvirkes av sigevann fra deponiet.
Da fjellet består av granittisk gneis som er en forholdsvis massiv bergart med lav til moderat oppsprekking,
og sprekker vil tettes med injisering er sannsynligheten for diffusutlekking via sprekker i sidene av deponiet
vurdert som liten. I tillegg er deponi 2 innenfor et smalt og begrenset nedslagsfelt med en innadrettet
strømningsforhold. Dette indikerer at fjorden er eneste resipient til deponiet, og at ferskvannsresipienter
som bekker og elver i området ikke vil bli berørt. Det antas at deponiet er prosjektert med tilstrekkelig
tettetiltak slik at den diffuse utlekkingen vil bli mindre enn 5% av total vannmengde ut som er angitt i
veileder for miljørisikovurderinger for deponier (TA-1995/2003). Om det skulle forekomme diffus utlekking
tyder alle undersøkelser på at denne vil gå via fangdammen og det gamle gruvesystemet før den slippes ut
i Tingvollfjorden på kote -30. Et overvåkningsprogram i fangdammen vil raskt fange opp om deponiet har
uakseptabel utlekking. Om det skulle oppstå uventede lekkasjer og deponiet skulle få uakseptabel diffus
utlekking kan dette vannet renses og man vil da enkelt kunne stoppe en eventuell uakseptabel utlekking.
Basert på de prosjekterte tetteløsningene gitt i driftssøknaden og kunnskapen om at all diffus utlekking
enkelt kan overvåkes og eventuelt renses om nødvendig gjør at miljørisikoen ved etablering av deponi 2
er ansett som lav.”

Norconsult for: Bergmesteren Raudsand AS Oppdragsnr.: 5164095 Dokumentnr.: 02 Versjon: E01

Miljørisikovurdering for Deponi 2 – Raudsand
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«Bakgrunn og opplegg for miljørisikovurdering:
Kontrollert oppsamling og utslipp av sigevann vurderes gjennom drifts - /utslippssøknaden for deponiet.
Da løsningene beskrevet i driftssøknaden ikke tilfredsstiller Avfallsforskriftens krav til dobbel bunntetting, er
utslipps - og forurensningsfaren ved deponiet vurdert gjennom denne miljørisikovurderingen. En
miljørisikovurdering konsentrerer seg om den diffuse delen av sigevannsutslippet, dvs. den delen av
sigevannet som går ukontrollert ut av deponiet. Miljørisikovurderingen er gjort i henhold til "Veileder o m
miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann ved deponier", TA - 1995/2003 (SFT, 2003).
Miljørisikovurderingen er bygd opp på følgende måte:
Trinn 1: Kildekarakterisering. Skal avdekke hvilke miljøfarlige stoffer som kan sive ut fra deponiet og
mengdene av disse.
Trinn 2: Transportkarakterisering. Skal avdekke hvor store sigevannsmengder som kan sive ukontrollert ut
fra deponiet, og hvor det havner.
Trinn 3: Resipientkarakterisering. Skal avdekke om det er fare for eller har skjedd en forurensning av
resipienten.
Prinsippet er slik at en kan stoppe vurderingen hvis en i et trinn konkluderer med at faren for miljøskade er
liten. Konklusjonene fra del 2 tilsier at man i stor grad har kontroll på eventuell e diffuse utlekk fra deponiet,
det er dermed ikke gjennomført noen del 3 (resipientkarakterisering).
Figur 1 viser gangen i en miljørisikovurdering fra veilederen om miljørisikovurdering av bunntetting og
oppsamling av sigevann ved deponier (SFT, 2003).»
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“Miljørisikovurdering deponi 2

Miljørisikovurderingen skal klargjøre om det er grunnlag for unntak fra eller lemping av kravene som gjelder,
bl. a. krav om dobbel bunntetting. Miljørisikovurderingen er bygget opp trinnvis:
Trinn 1: Kildekarakterisering. Skal avdekke hvilke miljøfarlige stoffer som kan sive ut fra deponiet og
mengdene av disse.
Trinn 2: Transportkarakterisering. Skal avdekke hvor store sigevannsmengder som kan sive ukontrollert ut
fra deponiet, og hvor det havner.
Trinn 3: Resipientkarakterisering. Skal avdekke om det er fare for en forurensning av resipienten.
Vannbalanseberegningene synliggjør at diffust utslipp av sigevann er betydelig lavere enn 5% av total
beregnet sigevannsmengde. Et viktig forhold fra miljørisikovurderingen er at dersom tiltakene skulle likevel
medføre et diffust utslipp mer enn 5% av sigevannet, så vil dette havne i fangdammen nedstrøms
deponiområdet og videre til dypvannsutslipp. Det er dermed ikke et ukontrollert/diffust utslipp. Man vil
kunne igangsette rensetiltak på det vannet som havner i fangdammen. Det legges til grunn at deponiet er
designet med tilstrekkelige tettetiltak, slik at det ikke blir behov for rensing av vann i fangdammen.
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Basert på en vurdering av de tiltak som vil bli etablert og de lokale forhold som er registrert, anses
deponiet å ikke skape noen uakseptable utslipp og miljøeffekter. Hovedkonklusjonen er at det ikke
synes påkrevd med en dobbel membran (en fullverdig naturlig geologisk barriere og en
heldekkende supplerende kunstig barriere) helt ut etter Avfallsforskriften for å oppnå lav nok
utlekking fra deponi 2. Det legges i stedet opp til en tilnærmet dobbel tettingsløsning som er
beskrevet i de neste punktene”.
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Figur 47

Kommentar.
Behandlingsvalget for sigevannet er uheldig, spesielt med tanke på jern og tungmetall. Det er også andre
forurensningsagenter som vil være farlige for menneskers helse og det marine livet. Se kommentar i
avsnittet om domfellelsen i Høyesterett. I den åpne lagunen kan biologisk materiale bli tilført, noe som øker
kompleksiteten av rensingen. Typen avfall som skal deponeres i denne fyllingen er ordinæravfall, ettersom
innholdet av forurensende stoffer er under en viss grense. Dette må ikke forstås som om at dette avfallet
er «ufarlig», fordi det likevel inneholder forurensede elementer. Selv om denne type avfall inneholder
forurensning under en viss grenseverdi, vil den totale summen av forurensede masser føre til at sigevannet
likevel bør behandles som om det kom fra et deponi for farlig avfall.

107

Dokumentnr.1 Versjon: A10

Den åpne lagunen følger ikke prinsippet om mønsterpraksis, men virker heller mot sin hensikt når der
kommer til fortynning og blanding av kjemikaler. Sigevannet bør ikke samles i friluft, men i en lukket
rensingsfasilitet og med rensemetoder som følger mønsterpraksis.

6.4
6.4.1

En fortid med kjemisk forurensning av fjorden
Giftig og kreftfremkallende forurensning av fjorden

Relevant dokumentasjon angående giftig og kreftfremkallende forurensning av fjorden:
NIVA (Norsk institutt for vannforskning), RAPPORT L.NR. 6578-2013- Miljøundersøkelser i Sunndalfjorden
utenfor Raudsand 2013.
“Sedimentene i midtre del av Sunndalsfjorden er tidligere påvist å være forurenset med gruveavgang fra
Rødsand Gruber som drev på en jernmalmforekomst som hadde et magnetittkonsentrat som produkt, som
igjen inneholdt jern og vanadium.
Utslippene av gruveavgang opphørte i 1983. Et ca. 4 km² stort område ved Raudsand var imidlertid fortsatt
påvirket i 1988. Her var kobber-, vanadium- og jernkonsentrasjonene henholdsvis 10, 6 og 3 ganger høyere
enn normalt. I det mest forurensede fjordpartiet var bløtbunnsfaunaen forskjellig fra faunaen lenger bort fra
Raudsand.
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Artsmangfoldet var lavere og forurensningstolerante børstemark dominerte. To muslingarter, som var
vanlige ellers i fjorden, manglet. Deres fravær skyldes høyst sannsynlig virkninger av de høye
kobberkonsentrasjonene som trolig skyldes utslipp fra tidligere virksomhet. Faunaen i det avgangspåvirkete
området ble klassifisert som moderat påvirket (Rygg & Næs 1989).
Industriområdet ved Raudsand har etter at gruvedriften opphørte også blitt benyttet til annen virksomhet
(AluWest AS, Aluscan AS), blant annet gjenvinning av aluminium fra ulike typer avfallsprodukter.
Denne virksomheten har trolig medført utslipp av aluminiumholdige partikler til fjorden. De siste
sedimentundersøkelsene ble gjort i 2003 (Rygg et al 2003).
Også i 2003 ble det påvist forurensede sedimenter utenfor industriområdet. Resultatene viste en økning i
konsentrasjonene av aluminium, kobber, sink og krom. Forurensningen var sterkest i nærområdet til
industriområdet (som den gang ble disponert av Aluscan), men også ute i fjordens dypbasseng var det en
økning av sink og særlig kobber. Også tidligere (før 1989) var det en markert kobberforurensning av
fjordbunnen utenfor Raudsand gruver.
Stasjonen som ble undersøkt i 2003 er vist i figur 30. Innholdet av miljøgifter i sedimentet i prøvene fra
2003 er vist i figur 31 og 32. Av tabellen ses at sedimentene på stasjonene AF 2, AF 6, AF 7, AF 11, RU 7,
RU 1, RU 9, RU 2, RU 6 ble klassifisert til tilstandsklasse III eller høyere for minst 3 metaller. Stasjonene RU
4, RU 5, RU 3, SU 32 og SU 31 ble klassifisert til tilstandsklasse II for 3 metaller mens klassifiseringen ga
klasse I for de øvrige metallene.
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Kildene til de høye PCB-verdiene på AF 7 og AF 11er ifølge Rygg et al. 2003 ikke kjent. En mulig forklaring
kan være tilførsler fra tekniske installasjoner brukt ved tidligere drift i gruva eller oppredningsverk”.
Kommentar:
En observasjon fra min side er at det er vanskelig å forstå hvordan kobberforurensningen kan
komme fra den gale gruven, slik det er foreslått i rapporten over. Kobberåren er normal sett funnet
sammen med sulfatforekomster. I denne gruven er sulfatforekomsten bare på 0,62 %. Dette gir
grunnlag for å spørre om ikke kobberutslippene kan stamme fra avfallet som har blitt dumpet i
gruven. Rygg og Ness kommenterer i sin rapport av 1985 om høye kobberutslipp fra Aluscan.
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Figur 48: Stasjonen som ble undersøkt i 2003
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Figur 49: forurensning i sedimenter
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Figur 50: forurensning i sedimenter (2003). Merk hvor sakte fjorden kommer seg til hektene.

110
Dokumentnr.1 Versjon: A10

114

Figur 51: vedvarende kreftfremkallende forurensning - polyklorert bifenyl (PCB)
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Figur 52

«Etter at utslippene fra Raudsand gruver opphørte i 1983, har metallkonsentrasjonene I
overflatesedimentene endret seg. Dette skyldes ny sedimentering av partikler av naturlig opphav, men også
de nye utslippene fra Aluscan sin virksomhet, som ble etablert i 1989. Typiske komponenter i de tidligere
utslippene fra gruvene, som jern og vanadium, opptrer nå i lavere konsentrasjoner, mens utslippene fra
Aluscan sin virksomhet har forårsaket en økning i konsentrasjonene av aluminium, kobber, sink og krom.
Forurensningen er sterkest i nærområdet til Aluscan, men også ute i fjordens dypbasseng har det skjedd
en økning av sink og særlig kobber (Tabell 7).
Også før Aluscan startet utslippene, var det en markert kobberforurensning av fjordbunnen utenfor
Rausand gruver (Rygg & Næs 1989). Den har nå økt ytterligere, og representerer tilstandsklasse V (meget
sterkt forurenset) i nærområdet (0.5-1 km2), og tilstandsklasse III-IV (markert til sterkt forurenset) på bunnen
av det tilgrensende fjordbassenget (areal ca. 6-10 km2). De orienterende analysene av PCB i sedimentene
(Tabell 6) viste tilstandsklasse IV på stasjonene nærmest Aluscan og tilstandsklasse III på stasjon RU1 i
fjordbassenget 1.5 km unna. Kilden(e) til forurensningen med PCB er foreløpig ikke kjent.»
(NIVA-rapport LNR 4727-2003 Kartlegging av miljø- tilstand
Sunndalsfjorden i 2003 Undersøkelser utført for Aluvest AS).

i

fjordområdet

ved

Raudsand,
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6.4.2

PCBr og tungmetaller: et problem for fiskekvalitet og omdømmet for fiskeindustrien

PCB og tungmetaller er et problem for fiskekvaliteten og omdømmet for fiskeindustrien. Viser til rapport fra
NIVA.
NIVA (Norsk institutt for vannforskning) RAPPORT L.NR. 6578-2013- Miljøundersøkelser i Sunndalfjorden
utenfor Raudsand 2013.
•

«Et område I Sunndalsfjorden utenfor Raudsand på minst 0,1-0,2 km2 fremstod som markert til
sterkt forurenset med metallene bly og sink. Sedimentet fra alle stasjoner (ca. 30 km2) var sterkt til
meget sterkt forurenset av kobber og markert til sterkt forurenset av nikkel. Et område på ca. 0,3
km2 fremstod som markert til sterkt forurenset med PCB. Konsentrasjonene av metaller og PCB
som ble observert i sedimentene var gjennomgående lavere enn i 2003 og kan tyde på at tilførslene
av metaller (unntatt jern) og PCB har avtatt noe i de senere årene.»
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Figur 53: Gjennomsnittskonsentrasjoner og estimerte utslipp til Sunndalsfjorden for analyserte komponenter i
vannprøver tatt 2013, 2014, 2015 og 2016.

Kommentar:
PCB er giftig og har kreftfremkallende organiske sammensetninger som forblir i vann og i næringskjeden
over tiår.
PCB kan utgjøre en betydelig risiko for menneskelig helse og maritime organismer, samt at kvaliteten på
fisken og omdømmet til fiske- og akvakulturindustrien vil være truet.
Fordi de har et lavt damptrykk, akkumuleres PCB primært i hydrosfæren. På tross av sin hydrofobisitet
finner man dem ofte i organiske bestanddeler i jorden, og i organismer. Siden trykket i havet øker med
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dybden, blir PCB tyngre enn vann og synker ned til bunnen. Den høye forekomsten av PCB i maritime
sedimenter skyldes i hovedsak at vannet over beskytter mot nedbrytning fra UV-stråler. Siden disse
stoffene binder seg lett til fett, finner man dem igjen i fettvev hos levende organismer, inklusive
mennesker. Konsentrasjonen i organismen korrelerer med størrelsen og varigheten på eksponeringen. De
høyeste konsentrasjonene finner man i de organismene som er på toppen av matkjeden (mennesker).

6.4.3

Sammenligning av data 2003-2016. En terskelfjord med redusert vannutveksling

Sammenligning av data fra 2003 til 2016 viser hvilke vanskeligheter økosystemet har med å komme på
fote igjen og redusere forurensningen. Per i dag har vi en fjord som er forurenset, men ikke veldig
forurenset, slik den fremstod i 2003.
Fjorden er en lang fjord (terskelfjord), med begrenset utskiftning av vann eller strømmer med havet.
På bakgrunn av dette er det viktig at økosystemet bevares. Eierne av industriområdet eier ikke fjorden, og
har ikke anledning til å påføre lokalsamfunnet ytterligere skade for egen vinnings skyld.
Å minimere innvirkningen på fiskeindustrien, på produksjonen i fjorden og på naturmangfoldet er
avgjørende.
Å beskytte fjorden burde være en prioritet, særlig i et marked der etterspørselen etter fisk er
akselererende.
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Figur 54: fjordens plassering

Se også SFTs inspeksjonsrapport fra Raudsand. Rapportnummer: 2009.044.I.SFT (vedlegg 6).
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6.4.4

En ødelagt rørledning

Forurensningen til fjorden har ikke bare kommet fra grunnvannet som beveger seg gjennom gruven eller
fra regn- og smeltevann som har vært i kontakt med deponi 1 og 2, men også fra en ødelagt rørledning.
Her er relevant informasjon om konsekvensene av den ødelagte rørledningen:

NIVA
RAPPORT LNR 4727-2003 Kartlegging av miljøtilstand i fjordområdet ved Rausand,
Sunndalsfjorden i 2003
Undersøkelser utført for Aluvest AS.
“Sammendrag
Bløtbunnsfaunaen på stasjonene i nærområdet til Aluscan (0.5-1 km2) var fattig og forurensningspreget.
Det kan skyldes oksygenmangel, som kan føre til kraftig utarming av faunaen. De høye konsentrasjonene av
forurensningskomponenter, særlig kobber, kan også påvirke faunaen. Den fysiske beskaffenheten av
sedimentet, med kompakt sammenkittet overflate av aluminiumholdige partikler, er et ugunstig levemiljø for
mange arter. På stasjonene lenger unna, på de større dyp i fjordbassenget, var faunaen mer av normal
sammensetning.
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Fjordsedimentene. Utslippene har forårsaket en økning i konsentrasjonene av aluminium, kobber, sink og
krom. Forurensningen var sterkest i nærområdet til Aluscan, men også ute i fjordens dypbasseng var det
en økning av sink og særlig kobber. Også tidligere (før 1989), var det en markert kobberforurensning av
fjordbunnen utenfor Raudsand gruver. Den er nå forverret, og representerer tilstandsklasse V (meget sterkt
forurenset) i nærområdet (0.5-1 km2), og tilstandsklasse III-IV (markert til sterkt forurenset) på bunnen av
det tilgrensende fjordbassenget (areal ca. 6-10 km2). De orienterende analysene av PCB i sedimentene
viste tilstandsklasse IV på stasjonene nærmest Aluscan og tilstandsklasse III i fjordbassenget 1.5 km unna.
Hardbunnssamfunn. Aluminiumoksid og stor partikkelforurensning fra land har medført dårlige
substratforhold for fastsittende alger og dyr på stasjonene i nærområdet til Aluscan. Utslippene av
ammoniakk kan også ha påvirket hardbunnsorganismene.
Nærområdet ved Aluscan er tydelig næringssaltbelastet, noe som trolig skyldes utslipp av ammoniakk og
fosfin. Store forekomster av grønnalger indikerer dette. Effektene var begrenset til selve industriområdet,
dvs. innen 500 m avstand fra Aluscan. Et brudd på utslippsledningen kan ha ført til at dyputslippet ikke har
fungert tilfredsstillende til å redusere eutrofivirknings. Næringssalter kan ha vært tilgjengelig for alger
helt opp i fjæra i perioder med svak lagdeling av vannmassene.”

6.4.5

Miljøpåvirkning i fjorden

Tiden som behøves for å forbedre miljøet i fjorden, og den anslåtte trenden for fremtiden kan ses ut ifra de
følgende dokumentene:
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RAPPORT L.NR. 6578-2013 Miljøundersøkelser i Sunndalfjorden utenfor Raudsand 2013 og
RAPPORT LNR 4727-2003 Kartlegging av miljø-tilstand i fjordområdet ved Raudsand,
Sunndalsfjorden i 2003.
På bakgrunn av dataene presentert i disse rapportene kan man se hvor sakte fjorden kommer seg,
og hvor skjør dens tilstand er. Det er ikke tilrådelig at fjorden utsettes for ytterligere risiko,
ettersom den er i rekonvalesens.
Tingvoll-/Sunndalsfjorden har måttet leve med en tung forurensningshistorikk i over 50 år. Dette har
forandret og ødelagt den biologiske produksjon i fjordsystemet. Her er det flere aktører som gjennom
tidene har gjort skade og som må dele på ansvaret for de oppståtte miljøskadene.
Selv om det sies det er lagt ned betydelig ressurser på forbedring av denne situasjon fra myndighetene
over lang tid, er fjorden fortsatt langt fra friskmeldt. Slik regenerering av forurensede fjordsystemer tar tid.
Da er det ikke riktig medisin å slippe ut mer miljøfarlig avfall/stoffer til fjorden, eller øke risikoen for at så
skjer.
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Figur 55: NIVA-analyse av fjorden

116

Dokumentnr.1 Versjon: A10

•

Resultater fra NIVAs rapport i 2013

Se anlegg nr.8.

Kommentar:
I et friskt økologisk system må både produsenter, konsumenter og nedbrytere fungere sammen.
Når sedimentene forgiftes med store konsentrasjoner av miljøgifter vil nedbryterorganismer dø.
Dermed får man ikke resirkulert de stoffene som skal gå i kretsløp og bli til ny produksjon og
planteplankton.
I en miljøanalyse gjort av NIVA (2002) finner de en stor konsentrasjon av børstemark. Men det
mangler opplysning i rapport om at det er et større mangfold av nedbryterorganismer i
sedimentprøven.

7. Vurderinger av “sigevann”
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I sin rapport til Miljødirektoratet burde Norconsult ha gjort en bedre evaluering mtp det forventede
sigevannet fra et eventuelt nasjonalt deponi for farlig avfall. Evalueringen burde også omfatte sigevann fra
deponi 1 og 2.
Antagelsene om at all diffus lekkasje går gjennom fangdammen bør understøttes av faktiske data.
Ifølge SFT-rapporten fra 2009 lekker sigevann fra både deponi 1 og 2 ned i gruven. Vi snakker da om
avfallet som allerede ligger i deponiene, og som vil bli tildekket. Vi deler derfor Fylkesmannen i Møre og
Romsdals betraktninger:
“Rapporten synleggjer samstundes fleire kjelder til usikkerheit, og i konklusjonen kan vi også lese at
«vannmengdene vil høyst sannsynlig transporteres via en gruvetunnel (bremsebane-tunnelen) før det ender
i fangdammen hvor vannmengder og kjemi kan overvåkes og om nødvendig renses». Det er gjennomført
sporstofforsøk som «indikerer at all diffus utlekking vil gå via fangdammen». Dette er ein føresetnad for at
all diffus utlekking kan overvakast og reinsast før utslepp i fjorden. Når det blir vist til indikasjonar og
sannsynlegheiter stiller vi spørsmål ved om undersøkingane av desseforholda er gode nok, særskilt med
tanke på den status fjorden har som vassførekomstog nasjonal laksefjord”
http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Landbasert-industri/Bergmesteren-Raudsand-AS-soker-oma-etablere-deponi-for-ordinart-avfall-201745/Nesset-kommune/

•

Når det gjelder det eksisterende sigevannet som forurenser fjorden, er denne informasjonen av
interesse:

NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi). Rapport VOL.: 3, NR.: 53, 2017. Raudsand gruver- Miljøovervåking
av avrenning i 2016.
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“SAMMENDRAG:
Gruveområdet Bergmesteren på Raudsand i Nesset kommune har vært benyttet til deponering av
produksjonsavfall fra lokale bedrifter som har drevet sekundær og tertiær aluminiumsproduksjon. Avfallet er
fordelt på 2 deponier og består av saltslagg, møllestøv og filterstøv. Deponiene ble i 2005 godkjent for
farlig avfall. Denne tillatelsen er nå utløpt og deponiene skal lukkes. NIBIO (tidligere Bioforsk) har fra den
19. september 2013 hatt i oppdrag fra Bergmesteren å utføre overvåking av vannkvalitet i sigevann og
sigevannsmengde fra deponiene. Rapporten presenterer data fra kontinuerlige målinger av vannkvalitet
(pH, ledningsevne, turbiditet) og sigevannsmengde i utløpet fra deponiet (gruvegangene) innsamlet i løpet
av 2016.
Vannprøvene tatt ut den 08. april og 05. oktober 2016 viste høye konsentrasjoner av aluminium (Al) (hhv.
626 og 694 μg/l), ammonium-N (NH4-N) (hhv. 56 og 67 mg/l) og flourid (F) (hhv. 15 og 15,8 mg/l). For de
prioriterte metallene (As, Cd, Cr, Cu, Ni Pb, Zn og Hg) var påviste konsentrasjoner lave og uproblematiske
(tilstandsklasse I og II, konsentrasjon av As marginalt over øvre grense for klasse II).
Kontinuerlige målinger av ledningsevne viste høyt saltinnhold (355 - 441 mS/m) og målt pH har vært stabilt
høy (10,3-10,6). Høy pH kombinert med høye konsentrasjoner av NH4 og Al kan gi toksiske effekter for fisk.
Fortynning i resipienten er imidlertid stor, og slike effekter vil kunne oppstå lokalt rundt utslippspunktet. Det
ble ikke påvist hydrokarboner i vannprøvene tatt i 2016.
Årlig estimert sigevannsmengde til Sunndalsfjorden var i 2016 ca. 118 000 m3. Vannprøvetakningen viste
et estimert utslipp NH4-N på ca. 7,8 tonn, Al på ca.78 kg og F på ca. 1,8 tonn.
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SAMMENFATTENDE VURDERING
I 2016 ble sigevannsmengden ut fra gruvegangene målt til 102 000 m3. Målestasjonen var ute av drift i
perioden 10. oktober – 28. november på grunn av ombyggingsarbeider. Estimering av sigevannmengde for
hele 2016 basert på midlere sigevannmengde (13,4 m3/h) tilsier en avrenning på ca. 118 000 m3. Den
reelle fra sigevannsmengden fra Bergmesterens område har sann sannsynligvis vært større pga. uttak av
vann for bruk ved Real Alloy.
Det ble ikke registrert vesentlige endringer i vannkvaliteten i 2016 sammenliknet med tidligere år.
Kontinuerlige målinger viste periodisk økt turbiditet, noe økt sammenlignet med målinger fra 2014.
Partikkelholdig vann skyldes sannsynligvis tilførsel av prosessvann fra Real Alloy til gruvesystemet. I sum
var partikkeltransporten til resipient lav, men partikler representerer imidlertid en endring av vannkvaliteten.
Det kan dermed tenkes at også andre vannkvalitetsparametere var endret under disse episodene. Dette
kan påvirke vannkvaliteten ved prøvetidspunktet. Kjemiske analyser viste høye konsentrasjoner for NH4, Al,
tot-P og F. Konsentrasjon av de prioriterte metallene (As, Cd, Cu Ni, Pb, Hg, Cr og Ni) i vannprøvene tatt i
2016 var generelt lave. Med unntak av As hvor påvist konsentrasjon var marginalt over øvre grense for
tilstandsklasse II (iht. M608), tilsvarte påviste konsentrasjoner av de øvrige prioriterte metallene
tilstandsklasse I eller II. Automatiske målinger med MPS viste høy ledningsevne (355 - 441 mS/m) og at
den endrer seg med vannføringen. Under episoder med økt vannføring fram til medio mars øker
ledningsevnen ved økt vannføring, mens det i forbindelse med økt vannføring i slutten av mars og i andre
halvdel av 2016 måles redusert ledningsevne.
Høye konsentrasjoner av Na, Mg, K og NH4 gir vesentlige bidrag til ledningsevnen. Målinger av pH har
høye og stabile verdier mellom 10,3 og 10,6. Høy pH kombinert med høye konsentrasjoner av NH4 og Al
kan gi toksiske effekter for fisk. Ved en vanntemperatur på 7,3 ◦C. vil mer enn 78 % av den totale mengden
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NH4+NH3 foreligge i form av NH3. Fortynning i resipienten er imidlertid stor, og slike effekter vil kunne
oppstå kun lokalt rundt utslippspunktet.
Det ble ikke påvist hydrokarboner i vannprøvene tatt i 2016.
Sigevann deponi 2
Vannet tilføres deponiene via naturlig nedbør i nedslagsfeltet. Sigevannet fra deponi 1 og 2 samles
opp i hovedgruven (K + D-malmen). Sigevannet blir ledet ned til kote - 150 (meter under havet)
gjennom gruvegangene, før det vil ledes oppover og slippes til sjøresipient (Sunndalsfjorden).»
Kommentar:
Følgende spørsmålstegn ved det uthevede avsnittet over må stilles. Etter våre opplysninger er gruven fylt
med vann til kote (0 moh.) siden 1986. Hvorfor lar man ikke bare sigevannet bli værende i gruven?

«Ved utløpet overvåkes sigevannsmengde og vannkvalitet ved kontinuerlige målinger og uttak av
vannprøver. Intensjonen med å lede vannet gjennom det underliggende gruvesystemet var å gi sigevannet
lengre strømningsvei og oppholdstid før utslipp til resipient.
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Drenering via gruvesystemet kan bidra til fysiske og kjemiske renseprosesser (binding og utfelling) som kan
bidra til å redusere innholdet av tungmetaller og andre forurensningskomponenter i sigevannet (Fagerhaug,
2012). Gruvesystemet har også tidligere blitt benyttet som en del av rensingen av prosessvann fra
bedriftene som drev med sekundær aluminiumsproduksjon på Raudsand. Dette kan fortsatt påvirke
vannkvaliteten i avrenningsvannet fra gruvegangene. Utløpet fra deponiet (gruvegangene) har tidligere
ligget ubeskyttet for inntrengning av fremmedvann. Dette har blant annet medført at prosessvann fra
behandlingsanlegg for saltslagg (Real Alloy, tidligere Aleris Aluminium Raudsand) har rent inn i
gruvegangene ved utløpet. I 2013 ble det derfor etablert en demning som en fysisk barriere mellom
prosessvannet og sigevannet fra deponiet (gruvegangene).
I tillegg til avrenning fra Deponi 1 (område A) og Deponi 2 (område C) mottar gruvesystemet avrenning fra
ytterligere 3 nedbørsfelt (figur 1). Det totale nedbørsfeltet som drener til gruvesystemet er ca. 166 000 m2,
fordelt på 5 delnedbørsfelt med ulik topografi, størrelse og avrenningssituasjon. En grovt estimert
avrenningskoeffisient for anlegget er 0,47-0,75 (Leikanger, 2014): En kartlegging av strømningsveier gjort i
oktober-november 2016 indikerte at noen områder burde tas med, samt at noe vann fra et av
delnedbørsfeltene i alle fall ved store nedbørsmengder renner ut i Kleivbekken og direkte til sjøresipient
(Leikanger, 2016). Det antas at dette ikke vil gi noen vesentlig endring i størrelsen på nedbørsfeltet.”

8. Fiskeindustrien
Det ser ikke ut til at man har vurdert deponiprosjektene opp mot krav til fiskeindustrien eller dens
kvalitetsstandarder og omdømme på en adekvat måte.
Det ligger flere fiskeoppdrett i Tingvoll/Sunndalsfjorden, hvorav ett ligger like over fjorden for gruven og
flere andre ikke langt unna. I Norconsults rapport til Miljødirektoratet er ikke disse oppdrettsanleggene
nevnt, og heller ikke i risikoanalysen. Dette er en stor mangel som burde ha vært tatt med i utredningen.
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Den potensielle negative innvirkningen som det nye prosjektet kan ha på fiskeindustrien og dens
fremtidige ekspansjon er ikke nevnt i Bergmesterens risikoanalyse.
Tabellen under viser utdrag av konsekvensanalysen som er sendt til Miljødirektoratet. Analysen er derfor
ufullstendig.
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Figur 56: Vurdering av egnetheten til Raudsand som ny lokalitet for deponi for farlig avfall. HMS-vurderinger av
Norconsult på oppdrag fra Miljødirektoratet.

•

Hvorfor er ikke oppdrettsanleggene nevnt i rapporten?
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Figur 57 – HMS-vurderinger av Norconsult på oppdrag fra Miljødirektoratet.

•
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Akvakultur

Det er tatt lite hensyn til omdømme i søknadsarbeidet fra Bergmester Raudsand. Norge har et ønske om å
selge oppdrettsfisk fra friske fjorder og selge til hele verden. Det er større fokus nå enn tidligere på
matvaresikkerhet. Forurensning fra et slikt deponi kan gi store skader for fiskeeksporten. I tillegg er det
stor fokus fra Den norske staten å selge vår natur til turister, som en del av inntektsgrunnlaget.

Vi er enige i betraktningene og bekymringene som kommer til uttrykk i det som Møre og Romsdal
Fylkeskommune skriver i sin høringsuttale til Miljødirektoratet ( se vedlegg nr. 5 og nr.2)
Se også Miljødepartementets vedlegg nr.3.

Kommentar til fylkeskommunen sin høringsuttalelse:
Aluminiumoksid er ikke klassifisert som miljøfarlig, men dette avhenger av konsenstrasjonen. Ved høye
konsentrasjoner er dette å anse som farlig for mennesker og det marine miljøet.
Aluminiumoksid skader alle typer levende organismer og vev. En annen egenskap er at dette produktet
akkumuleres i hjerne og i bein. Videre, kan skade hjernen og føre til demens og alzheimer og er persistent
nevrotoksologisk. Mindre giftig enn kvikksølv, arsenikk, bly, kadmium, men er mye mer vanlig i vårt miljø
og er mer persistent enn de nevnte tungmetaller. Faren er at effekten kan slå ut etter lang tid (Kilde:
National library of medicine HSDB database. https://toxnet.nlm.nih.gov/cgibin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+506 )
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8.1

Løfter og lovnader

Løfter om bedre risikoanalyser og forbedringstiltak som man ikke ser spor av i den praktiske anvendelsen
av prosjektplanene. Eksempler på dette er:

“Planforslaget omfatter dessuten en omdisponering av et natur-, landbruks- og friluftsareal til
masseuttak/avfallsdeponi. Planforslaget blir utarbeidet med utarbeidelse av planprogram (dette
dokumentet).
Planbeskrivelse med konsekvensutredning, risiko- og sårbarhetsanalyse, plankart, planbestemmelser og
andre faglige utredninger/vurderinger som er hensiktsmessig og nødvendig i denne sammenheng.»
Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand- BMR NESSET KOMMUNE

Løfte:
«Planprosess. 4.1 Organisering og framdrift
Planen utarbeides som en reguleringsplan jfr. plan og bygningsloven §12-1. Planforslaget vil inneholde
følgende hovedprodukt: plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse med konsekvensutredning og
ROS- analyse.»
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REGULERINGSPLAN, BERGMESTEREN RAUDSAND- BMR, NESSET KOMMUNE.
FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.03.2016
PLANKONSULENT: Angvik Prosjektering AS

FORSLAGSTILLER:

Bergmesteren

Raudsand

AS,

Løftet blir brutt:
«Prinsippet er slik at en kan stoppe vurderingen hvis en i et trinn konkluderer med at faren for
miljøskade er liten. Konklusjonene fra del 2 tilsier at man i stor grad har kontroll på eventuelle
diffuse utlekk fra deponiet, det er dermed ikke gjennomført noen del 3 (resipientkarakterisering).
(Norconsult for: Bergmesteren Raudsand AS Oppdragsnr.: 5164095 Dokumentnr.: 02 Versjon: E01
Miljørisikovurdering Deponi 2 – Raudsand)
Ettersom det er registrert forurensning i den lokale resipienten, er det ytterst nødvendig å få utarbeidet en
resipientkarakterisering.

•

Å «sminke» deponiet er ingen reell forbedring når det er så tungt forurenset. Vi kan derfor
ikke si oss enige i følgende utsagn:

«Friluftsliv:
Både Tingvollfjorden og fjellområdene vest for Raudsand er populære friluftsområder. Her foregår
både jakt, fiske og annen friluftsliv. I tillegg er det eksisterende hytteområder flere steder i nærheten av
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planområdet, ved Langvatnet (ca. 4 km vest, nord- vest for planområdet), Tomtjønna (ca. 3,5 km nord- vest
for planområdet), Raudsandvatnet (ca. 2 km sør- vest for planområdet) og Mørkvatnet (ca. 4,5 km sør- vest
for planområdet).
Planlagte arrondering ved eksisterende deponi vil bedre forholdene og inngrepsinntrykkene rundt
disse.»
Norconsult for Bergmesteren Raudsand AS. Oppdragsnr.: 5164095 Dokumentnr.: 02 Versjon: E01
Miljørisikovurdering Deponi 2 – Raudsand)
REGULERINGSPLAN BERGMESTEREN RAUDSAND- BMR NESSET KOMMUNE.
FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.03.2016 FORSLAGSTILLER: Bergmesteren Raudsand AS .
PLANKONSULENT: Angvik Prosjektering AS.

•

Uakseptabel påvirkning

“Det er foreløpig ikke antatt at vanlig drift og tilhørende utslipp vil medføre uakseptabel påvirkning av
nærområdene på noen av lokalitetene.»

126

Norconsult - Miljødirektoratet. Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering av
uorganisk farlig avfall. Oppdragsnr.: 5156643 Dokumentnr.: 1 Versjon: A05.
Vi er ikke enige i denne slutningen, med tanke på at det er mye forurensning/mange forurensende stoffer
som kommer fra søppelfyllingene, at alvorlige lekkasjer allerede er avdekket og at det vil være ytterlig
risiko for forurensning skulle det nye deponiet etableres.
[…] Generelt er det ikke vurdert å være situasjoner og hendelser hvor risiko (sannsynlighet/hyppighet sett
sammen med konsekvens av hendelsen) er uakseptabel ved lokalitetene, forutsatt at avbøtende tiltak
gjennomføres.”
Det er vår oppfatning at deponiplanene på Raudsand har ingen god analyse eller faglig
begrunnelse.

•

Risiko ved skipstransport

“I tillegg har Tingvoll kommune vurderer at transport av enorme mengder med farlig avfall med skip inn i
den allerede hardt belastede Sunndalsfjorden vil medføre en uakseptabel høy risiko for hendelser som kan
sette folkehelse, plante og dyreliv (dvs. Naturmangfoldet) i stor fare.»
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9. Noen vurderinger
9.1

Deponi nr.1

Angående Deponi 1, ser henvendelsen om “Sluttføring og varsel om tvangsmulkt” til å være en
konsekvens av at utbygger har ignorert tidligere pålegg fra 2013:
«I sitt brev av 3. juli 2017 konstaterer Miljødirektoratet at deponi 1 ennå ikke er avsluttet, altså 5 år etter den
opprinnelige fristen. Direktoratet setter nå en ny frist, 1. oktober 2018, og presiserer at ytterligere
utsettelser ikke vil bli akseptert. Dersom denne fristen ikke overholdes, varsles Bergmesteren om at en
tvangsmulkt pålydende kr 1,25 mill vil påløpe. (…) Avfallet kan danne ammoniakk-, fosfin- og metangass
i kontakt med vann, og er klassifisert som farlig avfall.»
Avslutning av deponi 1 - Bergmesteren Raudsand AS – ny frist for sluttføring og varsel om tvangsmulkt.
2013/1719. Rita Vigdis Hansen.
Selv om utbygger bør følge pålegg fra Miljødirektoratet, kan vi ikke stille oss bak Miljødirektoratets krav
om å dekke til avfallet.
Kjemiske analyser av avfallet viser at det ligger ubehandlet, reaktivt avfall i deponiet. Om f. eks. regnvann
kommer inn i deponiet fra undersiden, kan dette og avfallet reagere og danne hydrogen, som deretter kan
føre til eksplosjoner.
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9.2

Deponi nr. 2

I Bergmesteren Raudsands driftssøknad for deponi for ordinært avfall, finner vi relevant
informasjon om Deponi 2:
Informasjon om fyllingen
“FYLLINGSVOLUM OG LEVETID 3.1 FYLLINGSVOLUM
Totalt volum i deponi 2 vil avhenge av hvilken helning en legger inn på sidene for å få ferdige kotehøyder.
Med 1:2 helning i sidene vil det være ca. 1,50 mill. m3 i ferdig deponi, mens det ved 1:3 helning vil være
ca. 1,25 mill. m3. Ferdig overflate for disse alternativene er vist på tegning 9,10,11 og 12. Ut fra en
totalvurdering av sikkerhet, utseende osv. har en funnet at 1:3 skråninger er mest egnet.
Volumbruk ved deponiet framover er basert på følgende erfaringsbaserte antagelser:
•
•
•
•
•

Ca. 1,7 tonn/m3 for forurensede masser ved deponering og komprimering (iht. driftserfaringer).
Ca. 5 % total setning over for dagens avfall og framtidig med eksisterende sammensetning (det kan
altså fyllest inn med en del overhøyde).
Ca. 10% av volumet som drensmasser, toppdekke, dekkmasser og andre rene masser.
Ca. 1,5 tonn/m3 for andre avfallstyper ved deponering
Ca. 30 000 tonn møllestøv er i området, og dette antas å utgjøre ca. 20 000 m3

Med disse forutsetningene vil det være plass til ca. 1,16 mill. m3 avfallsmasser ved et ferdig deponi med
1:3 sidehelninger.
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Deponidybde vil i gjennomsnitt være 20-25 m, med forutsatt høyeste punkt på avsluttet og stabilisert
deponi med toppflaten på ca. kote +280.
Det er lagt opp til følgende tilførsler av avfallsmasser i driftsperioden.
Tabell 3 Årlige volumtilførsler i deponi.
Tidsrom

Årlig mengde forskjellige
avfallstyper som er tillatt

0-5 år etter oppstart
6-10 år etter oppstart
11-15 år etter oppstart
16-20 år etter oppstart
21-25 år etter oppstart

17 000 m3
17 000 m3
17 000 m3
17 000 m3
17 000 m3

Årlig mengde lettere og
middels
forurensede
grave-/mudringsmasser
30 000 m3
30 000 m3
30 000 m3
30 000 m3
30 000 m3

Totale mengder i perioden
235 000 m3
235 000 m3
235 000 m3
235 000 m3
235 000 m3

3.2 LEVETID OG TOTALE MENGDER I DEPONI
Basert på dette og årlige mengder som anslått i forrige punkt, gir dette deponi 2 en levetid på ca. 25 år,
avhengig av årlig tilførsel av avfall og forurensede masser.
Totalt vil det ved ferdig oppfylling være ca. 1,8 mill. tonn deponimasser i deponiet”.
http://www.nesset.kommune.no/kunde/web/dokument/K_Innkalling180517.pdf
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Uttalelse fra Nesset formannskap til søknad fra Bergmesteren Raudsand AS om å etablere deponi for
ordinært avfall på GID 040/081 og 040/050 (Deponi 2):
«Formannskapet i Nesset har i dag, 08.06.2017, vært på befaring av det planlagte deponi 2 hos
Bergmesteren Raudsand, og vil gi følgende uttalelse: Formannskapet ser behovet for at tiltaket
gjennomføres og har etter dagens befaring og vurdering funnet at Norconsults utredning og
miljørisikovurdering gir en god og riktig løsning på miljøutfordringen som har ligget uløst i snart 20 år.
Formannskapet vil presisere at staten tar ansvar for avfallet som ligger på statens grunn og blir løst
gjennom det foreslåtte tiltaket. 2017/466-7”
http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/37951/Horing201745_uttalelse_fra_Nesset%20formannskap.pdf

Høringsuttalelse fra Møre og Romsdal Fylkeskommune angående etablering av deponi for ordinært avfall
på Raudsand (Deponi 2):
“KONKLUSJON
Møre og Romsdal fylkeskommunen vurderer det som lite heldig at driftssøknad for deponi for ordinært
avfall på Raudsand blir behandla før samla konsekvensar av deponering og behandling av ordinært og
farleg avfall på Raudsand er drøfta og vurdert i reguleringsprosessen med konsekvensutgreiing. Vi stiller
spørsmålet om Miljødirektoratet bør avvente søknadsbehandling i påvente av evt. reguleringsplanvedtak.
Fylkeskommunen viser til at den regionale vassforvaltninga og viktige næringsinteresser med stort
vekstpotensial kan bli negativt påverka av deponiverksemd på Raudsand, og ber særskilt Miljødirektoratet
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som sektormyndigheit vurdere om deponi som omsøkt – med moglege utslepp - vil kunne komme i konflikt
med miljømål for Tingvollfjorden som vassførekomst og produksjonsområde for akvakultur”.
http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/37990/Horing2017-45_uttalelse_fra_Nesset_kommune.pdf

Fylkemannens høringsuttalelse nevner også med rette at Tingvoll-/Sunndalsfjordens status som
laksefjord bør tas med i vurderingen ang. deponiplaner.

10.

Utslippsberegning for transport: sammenligning med Brevikanlegget

Utslippene av CO2, NOx, PM og SO2 fra transportering av avfall til Raudsand sammenlignet med Brevik,
er mye høyere, med ytterligere ødeleggelser for miljøet og negative konsekvenser med tanke på
Parisavtalen som Norge har ratifisert.
“Størsteparten av avfallet vil komme fra Østlandsområdet (Framtidige mengder uorganisk farlig avfall,
Miljødir.), noe som gir økte transportkostnader og risiko ved lang transport sammenlignet med lokalisering
på sentrale Østlandet”.
Etablering av nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand i Nesset kommune. Tingvoll kommune
Arkivsaksnr: 2016/1026-14
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Figur 58: avstander for nasjonal og internasjonal transport
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Andre utslippsprognoser finner man i denne delen:
«6.1.5 Effektiviteten av aluminiumsgjenvinning fra flyveaske, og fordeler med tanke på utslipp».

Figur 59: logistikk

11.

Forslag til alternative løsninger og opprydding

Fra et vitenskapelig ståsted vil det være logisk å prioritere en utredning av interaksjonen mellom det gamle
gruvesystemet og de nye deponiprosjektene, samt konsekvensene av endinger i grunnvannsnivået.
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I dokumentet ”Vurdering av informasjon fra Nesset kommune og Kvinesdal kommune om etablering av
behandlingskapasitet for farlig avfall Oslo, 04.11.2016. 2015/3637”, etterspør Miljødirektoratet alternative
løsninger.
Primært bør det vurderes løsninger som bruker beste tilgjengelige teknologi (BAT) til å minimere
kvantiteten av materialer lagret i deponier. Med dette som premiss skisseres fire forslag til alternative
løsninger.
Potensialet til å iverksette disse forslagene burde utredes.

11.1

Alternativ løsning nr. 1 - Et usikkert sted for arbeidstakere

Det må utarbeides en komplett ROS-analyse for hele prosjektområdet. Området må sikres, med et
særskilt fokus på å få stoppet gassdannelsen som kommer opp i personalsjakten. Dersom det ikke er
mulig å utrede og forstå hva som skjer i den gamle gruven, må planene om de nye prosjektene
forkastes.
Tungmetaller og PCB: det bør foretas en opprydning av området for å sikre at det settes en stopper for
den kontinuerlige forurensningen av fjorden.
Den optimale løsningen ville være å bygge ut dette anlegget på et flatt område, hvor avstand til resipienter,
fiskenæringen og lokalsamfunn er tilstrekkelig vurdert.
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11.2
Alternativ løsning nr. 2 - Gjenbruk av aluminiumoksid i keramikkindustrien
Aluminiumoksid (Al2O3) er veldig ettertraktet i industrien.
I løpet av de siste tiårene har de industrielle prosessene vært mindre effektive, og prisen på råmaterialer
har vært lavere.
Man kan forestille seg at avfallet (som ser ut til å være ubehandlet aluminiumsoksid) i de åpne fyllingene
på Raudsand, ble deponert fordi det på daværende tidspunkt ikke hadde en tilfredsstillende kvalitet. Med
dagens teknologi kan dette avfallet tvert imot representere en dyrebar ressurs.
•

•
•

Konsentrasjonen av aluminiumoksid i avfallet i deponi 1 og 2 bør undersøkes. Avhengig av
konsentrasjonsnivået bør man vurdere om det vil være muligheter for å øke graden med tanke på
kommersialisering. Potensielle kunder kan man f. eks. finne innen keramikkindustrien i Kina
Deponi 1 bør tømmes, siden avfallet her forurenser vann som kommer ned fjellsiden. Fra deponiet
lekker forurensningen videre ned i gruven, og derfra ned i fjorden.
Pålegget “sluttføring og varsel om tvangsmulkt” av 3. juli 2017 bør respekteres.

11.2.1 Effektiv gjenvinning av aluminium fra aske, og fordeler for klimautslipp
Med konvensjonell teknologi kan man gjenvinne ca. 50% av aluminiumsinnholdet i flyveaske. Med mer
innovativ teknologi kan man gjenvinne opp til 70-80%.

131

Hva er fordelen med gjenvinning av flyveaske sett fra et energi- og miljøståsted? Med LCA-analyse kan
behandlingen av ett tonn flyveaske med gjenvinning som formål gi en indikativ energifordel med et
gjennomsnitt på 2,926 MJ eq. Det betyr et kutt i drivhusgassutslipp på 186 kg CO2 eq.
Miljøpåvirkningen av en slik prosess ble sammenlignet med produksjonen av samme mengde materiale
produsert helt fra råmaterialstadiet av.
Dersom man unngår å deponere flyveasken før man bruker innholdet industrielt, vil fordelen være enda
større, og øker til 3,249 MJ eq. og 198 kg CO2 eq.
Disse funnene er interessante med tanke på gjenvinning av metallfraksjoner, mens det for gjenvinning av
inert avfall (både til bruk i sementfabrikker og som vegsubstrat) er nær sagt ubetydelig. Om man
sammenligner jernholdige og ikke-jernholdige metaller, er de største fordelene forbundet med denne
prosessen for ikke-jernholdige metallene (selv om kvantiteten av ikke-jernholdige metaller er mindre.
Blant mulighetene for gjenbruk av inert materiale, har det vist seg at det mest fordelaktige er å bruke disse
i sement- og betongproduksjon. Bruken av disse stoffene som substrat for veier er ikke et godt valg, fordi
kjemikalene som tilsettes senere vil gi utslipp til vann.
Milano, 4th May, 2010, Politecnico di Milano, i samarbeid med “Consorzio Imballaggi Alluminio”, “Feder
ambiente associazione ambiente”.
http://www.cial.it/wp-content/uploads/2013/08/STUDIO-POLITECNICO-MILANO-RECUPEROALLUMINIO-SCORIE-DI-POST-COMBUSTIONE.pdf
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11.3
Alternativ løsning nr. 3 - Gjenbruk av avfall fra aluminiumindustrien i
stedet for ikke-fornybare ressurser i stålindustrien
Visse typer ubehandlet restavfall fra aluminiumsindustrien har et høyt konsentrasjonsnivå av karbon og
mindre av aluminium, og disse kan gjenvinnes til bruk i stålindustrien. Det bør undersøkes om dette er
tilfelle for avfallet på Raudsand.

11.3.1 Forundersøkelse
Forundersøkelse for stål- og aluminiumsindustrien (ISO-14001, gjenvinning av deponerte
materialer), juli 2008.
Eksempel på et ISO-14001 forsøksprosjekt, Prof. Eng. Fabrizio Derrico, Chiara Isola, Politecnico di
Milano.
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Pilotstudie for gjenbruk av avfallsmateriale i stedet for ikke-fornybare ressurser. Denne studien har blitt
lagt frem for den stålproduksjonsgiganten «Arvedi-Siemens - ESP - Endless Strip Production», hvor man
har prøvd å gjenbruke avfallsmateriell fra elektrolyseceller, altså et biprodukt fra aluminiumsindustrien.
Hovedmålet var å forbedre effektiviteten og nyskapningen i den industrielle prosessen, begrense effekten
på miljøet samt redusere bruken av naturressurser. Dette er hovedmålet for ISO-14001-standarden. Denne
nye teknologien kan være et alternativ til den utbredte og ofte unødvendige bruken av råmaterialer og mer
kostbare ikke-fornybare ressurser i industrien. Studien tok sikte på å minske mengden farlig avfall lagret i
deponier, samt å redusere bruken av ikke-fornybare ressurser og å spare energi.
Det italienske selskapet SELCA S.p.a markedsførte dette produktet som et alternativ til karbonmateriale.
Hovedtesten tok sikte på å måle mengde cyanider i utslippene fra stålovnen, samt å evaluere samsvar
med Europeisk lov. SELCA ble slått sammen med et annet selskap i 2014.

11.4
Alternativ løsning nr. 4 - Den største vanadiumforekomsten i VestEuropa, en ressurs for Norge

Om man fjerner avfallet som er deponert i gruven, og nødvendige sikkerhetstiltak er gjennomført, vil det
være muligheter for å starte gruvedrift på nytt ved denne lokaliteten.
Det er mulig at kostnadene ved å klargjøre gruven for drift er for høy. Dette da gruven er oversvømt
Denne alternative løsningen må allikevel fremheves da det er et ansvar i seg seg å ta vare på ikkefornybare ressurser. Dersom ikke-fornybare ressurser er forurenset eller bortkastet, vil dette være et tap
for fremtidens generasjoner.
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Det er derfor god praksis å vurdere andre aspekter enn bare inntektene til eier, som strategiske
konsekvenser av de beslutninger som tas. I tillegg må påvirkningen på lokalsamfunnet vurderes.
Gruven har en dokumentert reserve på 15 000 000 tonn vanadiummalm av god kvalitet, klar til utvinning.
Det kan være den største forekomsten av vanadium i Vest-Europa, og en stor ressurs for Norge. Vanadium
er et viktig metall i industrien. Råmaterialer stiger stadig i verdi, og er sjeldne i dagens marked.
Det pågår en meget interessant utvikling av bruk av Vanadium i framtidens batterier, som erstatter for
dagens Litiumbatterier.
Staten burde anerkjenne denne store muligheten på vegne av de kommende generasjoner, og tenke seg
godt om før de fatter beslutninger som kan blokkere denne ressursen for godt.
Ettersom mangel på sikkerhet, forurensing eller miljøkriminalitet har blitt utført ved dette anlegget
gjentatte ganger, burde Den norske stat gripe inn. Det bør diskuteres om hvorvidt anlegget bør
eksproprieres for å sikre at stat, kommune og myndigheter ikke bruker store ressurser på
håndtering av hendelser, mangelfull oppfølging, miljøkriminalitet mv.
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Figur 60 – Prisen på vanadium er for tiden på veg opp, ettersom det kan brukes i stedet for litium.

Denne figuren viser data fra 1975
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11.5
Miljødirektoratets usikkerheter angående behandlingen av det nye
avfallet
Det er mange ubesvarte spørsmål i Miljødirektoratets dokument ”Vurdering av informasjon fra Nesset
kommune og Kvinesdal kommune om etablering av behandlingskapasitet for farlig avfall Oslo, 04.11.2016.
2015/3637”.
De relevante spørsmålene dreier seg om:
•
•
•
•

evne og kompetanse til å behandle så store mengder farlig avfall
budsjettet og prisøkningen på kjemikalier som nødvendige for avfallsbehandlingen
tilgjengeligheten av nødvendige kjemikalier til bruk i prosesseringen av nytt avfall
risikoen tilknyttet transporten av slike kjemikalier helt til Raudsand via båt

Se vedlegg nr.2: Dette dokumentet er veldig viktig.
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11.6
Skal de potensielt forurensede massene fra de 27 fjellhallene dumpes i
fjorden?
Å fylle mot fjorden må gjøres nøye. Fjorden er dyp 350 m.
Selskapet har tidligere forsøkt å fylle opp fjorden i den hensikt å utvide området. Dette medførte at
sjøsiden med tilhørende havnebunn og kaifasiliteter raste ut i fjorden i 1980. Se kapittel 3.4 « Ras ut i
Sunndalsfjorden i 1980».
27 fjellhaller og en transporttunell på 1 km skal sprenges ut. Skal massene herfra brukes til fyllmasse i
fjorden?
Se kapittel 6.2 for mer informasjon.
Samsvar med norsk lovgivning bør utredes bedre. Se avsnitt 11.8 for videre informasjon.
Det følgende bør undersøkes nærmere av myndighetene:
Bergmesteren Raudsand AS de sier de blant annet skal bruke de utsprengte massene fra fjellhallene og
transporttunellen som fyllmasse til industritomt ved sjøen.
En alternativ bruk for steinmassene fra fjellhallene (hovedsakelig gneiss) er som bruk av pukk i
asfalt. Denne løsningen bør evalueres nøye, ettersom man i Norge helst vil bruke høykvalitet
materiale like amfibolitter, for å redusere vedlikeholdsperioden, og for å oppfylle kravene i Parisavtalen. Veier som har blitt konstruerte med høykvalitetsamfibolitter vil vare fra 8-16 år.
Dette nevnes ettersom det kan ha uforutsette konsekvenser for den forventede inntekten fra
pukksalget, og dermed for budsjettet for det nye prosjektet og budsjettet for etterdriftsperioden.
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11.7
Uoverensstemmelse i investeringsplanen: er det 60/80 mill kr. eller 518,4
mill kr som gjelder?

I tillegg til usikkerhetsmomentene med tanke på etterdriftsperioden uttrykt i det foregående
avsnittet, er det også andre avvik som bør avklares. Det er uklart hva som er det reelle budsjettet
for prosjektet.
I Norconsults rapport oppgis det en investering på 60 / 80 mill kr:
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Figur 61: Norconsults sammenstilling mellom lokaliteter, investering på 60/80 mill kr., og infrastruktur “på plass”

I et annet dokument finnes et budsjettestimat på 518,4 mill kr. “Miljødirektoratets dokument
”Vurdering av informasjon fra Nesset kommune og Kvinesdal kommune om etablering av
behandlingskapasitet for farlig avfall Oslo, 04.11.2016. 2015/3637”.
“Hvordan vurderes kostnadene for etablering av deponiet sett opp mot potensiell inntjening ved drift? Hvor
mange år anslår dere anlegget må være i drift før oppstartsinvestering er tjent inn? Det antydes en
investering på kr 518,4 mill. kroner og at det vil ta 8-10 år før investeringene er tjent inn. Inntjeningen er
basert på mottak av 70 % av det som i dag leveres til Langøya som farlig avfall.»
(04.11.2016 MD. 2015/3637. Vurdering av informasjon fra Nesset kommune og Kvinesdal kommune om
etablering av behandlingskapasitet for farlig avfall).
Dette bør avklares.
I Norconsults sammenstilling av potensielle lokaliteter for et nasjonalt deponi for farlig avfall blir det hevdet
at mye infrastruktur er “på plass”. Det er imidlertid vanskelig å se hva som vil koste så mye dersom
infrastrukturen faktisk er på plass (se kapittel 3.3).
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11.8

Nytt deponi – fullt samsvar med gjeldende regelverk?

Fullstendig samsvar med lovverket er ennå uklart, og dokumentasjon på samsvar mangler. Gjeldene
relevant lovverk omfatter:
- Naturmangfoldloven
- EUs vanndirektiv
- Norsk vanndirektiv
- Vannplan for Møre og Romsdal
- Plan. og bygningsloven (om reguleringsplaner)
- Forurensningsloven med tilhørende forurensningsforskrift for farlig avfall, samt andre relevante kapitler.
- Miljøinformasjonsloven
- Forvaltningsloven
- Forskrift om konsekvensutredning. inkl. risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).
Det kan se ut som om risikoanalysen som er utferdiget har mangler, slik som worst case scenario, om
risiko og beredskapsopplegg etc.
Den anbefales at Fylkesdirektøren i Møre og Romsdal foretar en nærmere utredning av samsvar opp mot
søknad om vanlig avfallsdeponi. Regelverket som er nevnt over er gjeldende for alle norske
forvaltningssaker.
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11.9

Ekspansjonsplaner for prosjektet

Se vedlegg nr. 2: Miljødirektoratets dokument ”Vurdering av informasjon fra Nesset kommune og
Kvinesdal kommune om etablering av behandlingskapasitet for farlig avfall Oslo, 04.11.2016. 2015/3637”.

«Vurdering: Vi har ikke sett nye beregninger av potensialet for innfyllingsvolum, men legger til grunn at
tidligere beregnet volum på omtrent ti millioner kubikkmeter er realistisk (27 haller på hver 375 000
kubikkmeter), og at antall haller kan økes noe ved behov.
Hva er estimert levetid for deponiet basert på planlagt mengde mottatt avfall, og planlagt årlig
behandlingskapasitet?
Basert på dagens mengde avfall som går til Langøya, vil deponiet ifølge Lervik Miljø kunne vare i minimum
20 år. Det er basert på at det blir plass til 27 fjellhaller under havnivå. Årlig behandlingskapasitet vil være
500 000 tonn. Det vil være muligheter for å øke deponikapasiteten.
Miljødirektoratet, Oslo, 04.11.2016.Ref. 2015/3637»

11.10

Det kongelige klima- og miljødepartementets ubesvarte spørsmål

Det kongelige klima- og miljødepartementet fremsatte en rekke spørsmål i 2006 (se vedlegg 3).
Det kan virke som om svarene hverken er fullstendige eller tilfredsstillende.
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I henhold til Miljøinformasjonsloven (lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige
beslutningsprosesser av betydning for miljøet), skal lokalsamfunnet og alle relevante offentlig kontorer
informeres dersom det skulle vise seg at det er endringer i status etter at svarene ble avgitt i 2006.
Annen relevant informasjon finnes her:
•

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall («Avfallsforskriften»)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930

11.11

Har man forholdt seg til byråkratisk prosess i alle dens formelle stadier?

I tillegg til spørsmålene om fullt samsvar med gjeldende regelverk, er det også spørsmål ang. den
byråkratiske prosessen.
De formelle prosedyrer som skal følges med tanke på Bergmesteren Raudsand ASs søknad burde
avklares bedre fordi de på det nåværende tidspunkt er uklare.
Det kan virke som om Bergmesteren Raudsand AS har fått fullmakt på vegne av Nesset kommune når de
sier at de har et industriområde tilgjengelig for avfallsbehandling med infrastruktur på plass ved Raudsand.
I Fylkeskommunens siste vedtatte arealplan sies det ingenting om en slik undersøkelse i denne
perioden.
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Endringen i fireårsplanen burde heller komme i den neste planperioden (2021).
Om det skulle vise seg at det siste er riktig, kan Fylkeskommunen få problemer med situasjonen i
fjorden, ettersom de skal forholde seg til Vanndirektivet.
Dersom klima- og miljøminister Vidar Helgesen ikke allerede har en god oversikt over situasjonen, bør han
informeres omgående.
Miljødirektoratet kan ikke ta noen avgjørelser før dette spørsmålet har blitt avklart i Møre og Romsdal.
Etter en gjennomgang av dokumenter hos Fylkeskommunen, virker det som om situasjonen ikke er
avklart, les e-posten under. De sladdede opplysningene er tilgjengelig for offentlige instanser på
oppfordring:
-----Opprinnelig melding----Fra: XXXXXXXXXXX
Sendt: søndag 30. juli 2017 22.56
Til: <XXXXXXXX@XXXX.no>
Emne: ad fylkeskommunal godkjenning av industriutbygging i Nesset
Hei XXXXXXX
Er det slik at de industriplanene som Storvik refererer til har sikret BMR areal på Raudsand gjennom godkjenning av
Nessets arealplan i fylkeskommunale organ med vedtak. Det ser litt sånn ut i BMR sitt svar av sept. i 2016 på Helgesens
spørsmål om etablering.
Da har vi ikke fått protestert vi som behøver en frikmeldt fjord.
Kunne du greie å sjekke dette: har Tingvoll hatt en høringsuttalelse på dette da?
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-------- Opprinnelig melding -------Emne: SV: ad fylkeskommunal godkjenning av industriutbygging i Nesset
Dato: 2017-07-31 16:54
Avsender: <XXXXXXXX@XXXX.no>
Mottaker: "XXXXXXX
Jeg finner lite i "nyere" tid. Sist vedtatte plan er for 2012-2020, dvs det måtte i så fall være behandling i
fylkeskommunen i 2011. I denne gjeldende planen har Bergmesteren Raudsand fått avsatt areal til gruvedrift, etter
evaluering av pøvedrift. Ikke nevnt et ord om avfallsdeponi etc . Derimot er natur, friluftsliv og reiseliv høgt profilert
i teksten i samfunnsdelen. Så jeg forstår ikke at Storvik kan lene seg på denne planen.
XXX

12.

Konklusjon

Det er ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at det nye prosjektet, med alle fasiliteter og infrastruktur ligger i det
gamle gruveområde.
Følgende momenter har ikke blitt tatt hensyn til i vurderingene i prosjektene:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flere tidligere ras (i gruven og i fjorden)
Tidligere eksplosjoner grunnet reaktivt avfall lagret i den gamle gruven
Nåværende produksjon av potensielt eksplosiv gass
Ukjent mengde og plassering av hhv lovlig og ulovlig reaktivt avfall, som kan skape
gasslommer. Disse gasslommene kan eksplodere uten forvarsel
Seismisk effekt på den gamle gruven som følge av sprengning av nye 27 gruveganger
og 1 tunnel
En mulig potensiell kollaps av hele gruven som “worst case scenario”
Konsekvenser for den strukturelle stabiliteten i hele området for det nye prosjektet basert
på listen over
Kritiske sikkerhetsmomenter (ulemper) har ikke presentert til Miljødirektoratet
i sammenligningen av de forskjellige lokaliteter for et nasjonalt deponi
Kompetansen til gjennomføring av et komplekst prosjekt Bergmester Raudsand
har søkt om.
Evnen til å håndtere mengden farlig avfall med den mengden kjemikalier, som er nødvendig
i behandlingen. Dette i forhold til kostnader og logistikk

Følgende konklusjoner anses som mest relevant:
•
•

Prosjektet og risikovurderingen ser ut til å være basert på for mange antagelser. Prosjektet ser ut til
å være basert lite på undersøkelser, fakta og reelle data
Den forrige gruven er nærliggende med det nye prosjektet. Sikkerhetstiltak har ikke vært
gjennomført for å sikre det reaktive avfallet i den gamle gruven. Dette gjelder det lovlige og ulovlige
avfallet.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Risiko vedrørende ras og kollaps (i gruven og i fjorden) må vurderes. Dette basert på historiske
fakta.
Endringene i grunnvannet og overflatevann har ikke vært tilstrekkelig evaluert med hensyn til det
forrige området.
Noen faktorer som ville ha endret risikonivået har vært unngått i vurderingen. På denne måten har
risikonivået blitt redusert.
Relevante momenter med hensyn til arbeidstakernes sikkerhet har ikke blitt vurdert
Relevante aspekter og påvirkning av fjorden har ikke blitt tilstrekkelig undersøkt.
Relevante aspekter vedrørende fiskerinæringen (og dets fremtid), påvirkning og nye forurensende
materialer i det nye deponiet har ikke vært tilstrekkelig undersøkt.
Alternative løsninger har ikke vært tilstrekkelig vurdert
Nødvendig vedlikehold og utfordringer grunnet vannets beskaffenhet, etter at det nye
prosjektet er nedlagt, har ikke blitt tilstrekkelig vurdert. Vedlikeholdsperiode etter 25-30 år,
som er planlagt, er ikke tilstrekkelig for å sikre at fjorden ikke blir forurenset. Videre, ved
finansielle problemer, det er ikke klart hvem som vil betale for vedlikeholdet. Dernest, i tilfelle
ulykker, det er ikke klart som vil ivareta opprydding.
Krav til etterfølgelse av norsk lov har ikke vært ivaretatt på en tilstrekkelig måte.
De tekniske utfordringene i mottak av fremtidens avfall ser ikke ut til å ha blitt vurdert
Det er noen avvik i vurderingene gjort av Miljødirektoratet og Bergmester Raudsand.
Det foreligger ingen garantier for tilstrekkelig kompetansen for det nye prosjektet
Flere kritiske spørsmål fra Miljødirektoratet til deponiet er ikke avklart, påvirkning på tilliggende
arealer, økosystemet i fjorden har ikke blitt tatt tilstrekkelig hensyn til.
Spørsmålene fra Miljødirektoratet angående den tekniske kompetansen mangler. Videre, de
vanskeligheter for å skaffe kjemikalier for å håndtere den mengden avfall, er ikke besvart.
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I tillegg til det overnevnte, er følgende momenter uløst:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forurensning av tungmetaller fra den gamle gruven (ca. 1910-1982).
Ustabil gruve og mange ras (store i 1974). Ifølge «Bergverk» (1975) er gruven ved Raudsand en av
de mest ustabile gruvene i landet, pga. strukturelle karakteristika.
Uttak fra gruven på ca. 20.000.000 m3. 15.000.000 er beviselig fra 1975. Gruven går ned til – 600
m. Det er tre sjakter hvor det er dumpet ukjent materiale av ukjent mengde. Dette bør utredes
ettersom det potensielt kan være snakk om reaktivt materiale som kan danne eksplosive
gasslommer.
PCBr-forurensning som belastet økosystemet og fiskerinæringen ca. 1960-1982).
PAH, polyklorerte- og polyfluorerte forbindelser som belastet økosystemet og fiskerinæringen (ca.
1989-2002)
Dioksinholdig avfall- lagring som belastet økosystemet og fiskerinæringen (ca1989-2002)
Radioaktivt avfall uten nødvendige sikkerhetstiltak (ca. 2002)
Problematikk rundt import av andre lands avfall (ca. 1995-2002). Ikke avklart mengde og type, se:
Brev 18/10/2002 SFT til Aluscan 98/3414.
Konsekvensene av forurensning og sikkerhet for arbeidstakere og området etter ALUSCAN AS sin
konkurs (november 2002)
Økokrim, grunnet dårlig økonomi ble Aluscan AS’s server ikke undersøkt. Denne serveren kan
inneholde informasjon om type og mengde av ulovlig avfall (2007)
Ukjent avfall lagret tunnel i personsjakt etter 2002
Potensielt farlig avfall dumpet i 3 hovedsjakter (2 hovedsjakter er minus 600 meters dybde)
Radioaktivitet er registrert i området og er funnet på stedet i 2002 og 2017. Informasjon er sendt til
Statens strålevern, som for øvrig ikke har gitt tilbakemelding.
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•
•
•
•
•

Forurensning av tungmetall fra avfallet fra aluminium og metallurgi-industrien, dumpet lovlig og
ulovlig (ca. 1970-1994)
Reaktivt ubehandlet avfall fremdeles på området, ukjent mengde og hvor nøyaktig dette ligger.
Produksjon av gass i den samme sjakt 2017. Denne sjakten hadde en eksplosjon i 1994, som
resulterte ødeleggelser rundt anlegget, i omkrets 2,3 km
Andre eksplosjoner, se NILU-rapport juni 2003: “(..)Store mengder med vann opp fra gruva, som
flommet over kai området, som tyder på større eksplosjoner”
Manglende utbedring av deponi 1- nytt brev fra Miljødirektoratet, datert 2013. Utbedringer utsatt til
2018.

Risikovurderinger som foreligger fra konsulenter kan ikke annet enn defineres som et slett arbeid, noe som
er uakseptabelt i forhold til den reelle risikoen som foreligger på Raudsand. Det er også veldig
bekymringsfullt at det er samme konsulent – Norconsult – som har både Miljødirektoratet og
Bergmesteren som oppdragsgiver. Denne uheldige sammenblandingen gir rom for å stille spørsmål.
Særlig når Norconsult sine risikovurderinger er så mangelfull, som rapporten viser.
Generelt sett, forsømmelser av ledelsen og brudd på regelverket som omhandler miljøet burde ikke bli
transformert til ny forretningsvirksomhet.
Distansen fra anlegget til fjorden er 1 km. Det ligger også fiskemerder nært til det nye området. Sammen
med den usikre statusen blir dette spesielt. Derfor er det nødvendig å vurdere det nye anlegget med større
forsiktighet, sammenlignet med hva som er gjort så langt.
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Videre, den foreliggende tekniske løsningen for prosjektet og risikovurderinger tar ikke tilstrekkelig høyde
for statusen på anlegget, varighet på anlegget samt at lagring skal være evig. Dette hva angår det nye
avfallet, som gir ny forurensning.
Raudsand tilbyr en teoretisk større kapasitet for det nye avfallet (20 millioner m3) sammenlignet med andre
anlegg. Dette må ikke medføre at andre ulemper blir tilsidesatt av hensiktsmessige årsaker. Videre, det at
det er teoretisk mulig å opparbeide et område for farlig avfall må ikke medføre at usikkerhetene i det nye
prosjektet blir neglisjert.
I tillegg må det understrekes tidligere erfaring med hvordan selskaper har operert i flere tiår. Høyesterett
har klargjort at det er bedrevet miljøkriminalitet: Se HR- 2004-1840-A-Rt-2004-1645: Høyesterett har
følgende dom vedrørende gruven:
“(..) Med andre ord det ble drevet miljøkriminalitet”.
Tidligere rådmanns uttalelser, som er vedlagt, må vektlegges i vurderingen. Hans uttalelser viser
nødvendigheten av å stoppe de nye planene.
Med hensyn til alle momenter som er drøftet i denne rapporten, satt i geografisk og historisk kontekst,
sammen med alle underliggende usikkerheter: det er min faglige oppfatning at dette prosjektet er av høy
risiko, både med hensyn til arbeidstakernes sikkerhet og helse og forurensning av fjorden og miljøet.
Arbeidstilsynet burde kontaktes for å få en avklaring basert på den usikkerheten som ligger, vedrørende
arbeidstakernes sikkerhet og helse. Dette også for å sikre at i et eventuelt nytt deponi ivaretas
arbeidstakernes sikkerhet og helse.
Alle aspekter som angår arbeidstakernes sikkerhet og helse, som er nevnt i denne rapporten, må avklares
og gjennomgås av Arbeidstilsynet før det planlegges noen nye prosjekter i gruveområdet.
Sist men ikke minst, er et potensielt omdømmetap for turisme og lakseindustrien undervurdert.
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13.

•

Vedlegg nr. 1: referanser

NORCONSULT

Norconsult Bergmesteren Raudsand AS: “Deponi for ordinært avfall på Raudsand”
(Oppdragsnr: 5164095 Deponi 2 for ordinært avfall på Raudsand Drift ssøknad i hht. Avfall
forskrift en, 20 Janua r 2017).
Oppdragsgiver: Bergmesteren Raudsand AS Forfattere: Jens Erling Frøiland Jensen Kevin
Tuttle Lena Evensen
Norconsult til Bergmesteren Raudsand AS. Miljørisikovurdering “Deponi 2 – Raudsand,
Miljørisikovurdering” – Raudsand. Oppdragsnr.: 5164095 Dokumentnr.: 02 Versjon: E01 201702-23.
Oppdragsgiver: Bergmesteren Raudsand AS .Oppdragsleder: Jens Erling Frøiland Jensen.
Fagansvarlig: Hydrogeologi: Kevin Tuttle. Avfalls-/deponiteknikk: Jens Erling Frøiland Jensen.
Andre nøkkelpersoner: Lena Evensen, Christian Sandbakken
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Norconsult til Bergmesteren Raudsand AS. Miljørisikovurdering “Deponi 2 – Raudsand, lagring
av farlig avfall – Raudsand. Oppdragsnr.: 5164095 Dokumentnr.: 02 Versjon: E01 2017-02-23.
Oppdragsgiver: Bergmesteren Raudsand AS .Oppdragsleder: Jens Erling Frøiland Jensen.
Fagansvarlig: Hydrogeologi: Kevin Tuttle. Avfalls-/deponiteknikk: Jens Erling Frøiland Jensen.
Andre nøkkelpersoner: Lena Evensen, Christian Sandbakken
Norconsult til Miljødirektoratet. Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og
deponering av uorganisk farlig avfall . Oppdragsnr.: 5156643 Dokumentnr.: 1 Versjon: A05.
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet. Oppdragsgivers kontaktperson: Jon Fonnlid Larsen
Oppdragsleder:Jens Erling Frøiland Jensen. Fagansvarlig: Kevin Tuttle, Jens Erling Frøiland
Jensen.
Andre nøkkelpersoner: Katrine Bakke, Lena Evensen, Gunn Lise Haugestøl
NGU. (2016). Vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uor ganisk
farlig avfall.

•

NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi). Rapport VOL.: 3, NR.: 53, 2017. Raudsand gruverMiljøovervåking av avrenning i 2016.
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•

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING (NIVA)

NIVA RAPPORT L.NR. 6578-2013- Miljøundersøkelser i Sunndalfjorden utenfor Raudsand 2013
NIVA RAPPORT LNR 4727-2003. Kartlegging av miljø-tilstand i fjordområdet ved Rausand,
Sunndalsfjorden i 2003 Undersøkelser utført for Aluvest AS.
•

NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING (NILU)

NILU. Målinger av støv og NH3ved Aluscan 2001-2002..REFERANSE: O-100157. OR
25/2003.DATO: JUNI 2003. ISBN: 82-425-1448-8
•

MILJØDIREKTORATET

Avslutning av deponi 1 – Miljødirektoratet til Bergmesteren Raudsand AS – ny frist for sluttføring
og varsel om tvangsmulkt. 03 July 2017. Ref. 2013/1719.
Miljødirektoratet til Aleris Aluminium Raudsand. Ref. 2013/681. Oversendelse av endret tillatelse Aleris Aluminium Raudsand. 27.11.2013.
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Miljødirektoratet til Aleris Aluminium Raudsand. Tvangsmulkt til Aleris Aluminium Raudsand.
10.06.2014
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Juni-2014/Tvangsmulkt-til-AlerisAluminium-Raudsand/
Aleris Aluminium Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal har ikke dokumentert at de
overholder luktkravene i tillatelsen. Miljødirektoratet varsler derfor at vi vil stanse virksomheten
inntil de kan dokumentere at kravene overholdes. Det løper også en tvangsmulkt på 50 000
kroner per døgn fra 1. juni.
Miljødirektoratet til Aleris Aluminium Raudsand. Aleris Aluminium Raudsand må redusere
luktende utslipp
Miljødirektoratet setter strengere utslippsgrenser til luft og nye krav til lukt fra Aleris Aluminium
Raudsand i Møre og Romsdal. Bedriften må iverksette en rekke tiltak for å imøtekomme de nye
kravene fra 1. april 2014.
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2013/November-2013/Aleris-Aluminium-maredusere-luktende-utslipp/
Sammenstilling av rapporter og Miljødirektoratets vurderinger. Vedlegg til svar på oppdrag fra
Klima- og miljødepartementet om å utrede lokaliteter for deponi for farlig avfall. Vår referanse:
2015/3637.
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Sammenstilling av informasjon fra Miljødirektoratet av Jahn-Arne Danielsen Utkast 07.05.2017
Dette dokumentet er basert på opplysninger fra Miljødirektoratet og er ment som en forenkling av
informasjon samt noen vurderinger av informasjonen. Opplysningene er i tillegg til skriftlig
informasjon fra Miljødirektoratet hovedsakelig hentet fra rapporter fra Norconsult, Mepex, Cowi
og Norges Geologiske Undersøkelse (NGU). Rapportene som danner grunnlaget er på over 600
sider.
Miljødirektoratet: Brev 04.11.2016 til Nesset kommune
Mepex Consult 2016: Fremtidige mengder uorganisk avfall
Norconsult 25.04.2016: Utvalgte lokaliteters egnethet
NGU 29.02.2016: Vurdering av geologiske forhold
Miljødirektoratet (2015/3637): Sammenstilling av rapporter
vurderinger
ü COWI 26.04.2016: Vurdering av egnethet
ü
ü
ü
ü
ü

•

og

Miljødirektoratets

MILJØDIREKTORATET: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

Brev. KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET. Vurdering av informasjon fra Nesset kommune og
Kvinesdal kommune om etablering av behandlingskapasitet for farlig avfall. 04.11.2016.Ref.
2015/3637
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Miljødirektoratet. Svar på oppdrag- utredning lokaliteter for deponi for farlig Avfall. 02.05.2016.
2015/3637.
LINKS:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Farlig_avfall/?query=aluscan&q=aluscan
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/Nyhetsdokumenter/alerisaluminium_tillatelse271113.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/August-2014/Aleris-Aluminium-Raudsand-kanstarte-opp-igjen/
http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/Industri/Milj%C3%83%C2%B8risikovurderin
g.pdf?epslanguage=no
http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Landbasert-industri/Bergmesteren-Raudsand-AS-soker-oma-etablere-deponi-for-ordinart-avfall-201745/Nesset-formannskap/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Landbasert-industri/Bergmesteren-Raudsand-AS-soker-oma-etablere-deponi-for-ordinart-avfall-201745/Nesset-kommune/
http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/37951/Horing201745_uttalelse_fra_Nesset%20formannskap.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/nyheter/brev/aluvest_utslippstillatelse210103.htm

140

Dokumentnr.1 Versjon: A10

•

KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET

Klima- og forurensningsdirektoratet Til Bergmesteren Raudsand AS. Pålegg om avslutningstiltak Bergmesteren Raudsand AS. Dato: 19.3.2013. Vår ref.: 2011/635.
•

DET KONGELIGE KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

DET KONGELIGE Klima- og miljødepartementet. Vedrørende
behandlingskapasitet for avfall. Ref. 15/677. Dato 02/09/2016.

lokalisering

av

ny

DET KONGELIGE Klima- og miljødepartementet. Om vern av villaksen og ferdigstilling av
nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. St.prp. nr. 32. (2006–2007). Om vern av villaksen og
ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder Tilråding fra Miljøverndepartementet av
15. desember 2006, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)
•
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KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET

Klima- og forurensningsdirektoratet. Vedtak om nye og endrede frister for plan og gjennomføring
av avslutning og etterdrift av deponier og varsel om tvangsmulkt. Dato: 1.10.2012. Ref 2011/635.
•

Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF)

DMF Kartynnsyn https://minit.dirmin.no/kart/

•

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE (NGU)

NGU: Logging av fem borehull ved Raudsand, Nesset kommune, Møre og Romsdal. RAPPORT
2017.020.
NGU: Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and radiometric geophysical survey in
Raudsand, Nesset municipality, Møre og Romsdal county. REPORT 2016.037.
NGU Vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig
avfall. RAPPORT 2015.055. ISSN: 0800-3416 (trykt). ISSN: 2387-3515 (online)
NGU Grunnundersøkelser ved Raudsand, Nesset kommune, Møre og Romsdal. Tolkning av
borehullslogging og vannanalyser. RAPPORT 2017.024.
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NGU, 2016. Cramer, J., Baranwal V., Brõnner M., Dagestad A., Erichsen E., Keiding M., Larsen
E., Schiellerup H., og Solli A., 2016. Vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til
deponi for uorganisk farlig avfall. NGU, rapport nr. 2016.055.
Jansen, Ø. og Neeb, P.R. (1996): Bedrock mapping of aggregate in Halsvik and Hellenovfjellet.
NGU Report 96.090.
•

STATENS FORURENSNINGSTILSYN (SFT)

Statens forurensningstilsyn til Alumox AS. Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter
forurensningslovenDato: 18.01.2005. Ref 2005/48
Statens forurensningstilsyn. Inspeksjonrapport. Rapportnummer: 2009.044.I.SFT. Dato for
kontrollen: 15.05.2009
Statens forurensningstilsy.Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bergmesteren
Raudsand AS
Brev 18/10/2002 SFT til Aluscan 98/3414.
SFT. (2003). Veileder om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann ved
deponier, TA - 1995/2003.
SFT. (2009). Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553/2009.
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SFT, Veileder om bunn- og sidetetting av deponier
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/avfall/2095/ta2095.pdf
•

HØYESTERETT

Norges Høyesterett - HR-2004-1840-A - Rt-2004-1645

•

NESSET KOMMUNE

Brev. NESSET KOMMUNE til Miljødirektoratet. Uttalelse. Søknad fra Bergmesteren Raudsand AS
om tillatelse til å etablere deponi for ordinært avfall - Ref. 2017/ 466-6. Dato: 29/05/2017.
Sakslisten på RS1/!4 og RS2/14
http://docplayer.me/31889377-Kommunestyresalen-nesset-kommunehus-orientering-omgassror-iks-v-steinar-melbo-daglig-leder.html
Uttalelse fra Nesset formannskap til søknad fra Bergmesteren Raudsand AS om å etablere
deponi for ordinært avfall på GID 040/081 og 040/050 (deponi 2)
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Referat fra oppstartsmøte – tirsdag 19. januar 2016.
Dato/ sted: Nesset kommunehus, kl. 11: 30 – 13:30. Deltakere:
Tiltakshaver
Planbistand
Nesset
kommune
Andre

Harald Storvik, Bergmester Raudsand AS
Espen Kjærnli, Angvik Prosjektering AS
Vegar Indergård, Angvik Prosjektering AS
John Walseth og Hogne Frydenlund
Ulrik Molton, Nesset Næringsforum

http://www.nesset.kommune.no/kunde/web/dokument/K_Innkalling180517.pdf

•

TINGVOLL KOMMUNE

Tingvoll kommune. Høring – Søknad om deponi for ordinært avfall på Raudsand .Arkivsaksnr:
2016/1026-17. Formannskapet. Møtedato 09.05.2017.
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Tingvoll kommune. Kommunestyret . Etablering av nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand i
Nesset kommune. Arkivsaksnr: 2016/1026-14. Møtedato. 06.04.2017
LINKS:
http://www.tingvoll.kommune.no/nyheter/deponi-for-uorganisk-farlig-avfall-paraudsand.28083.aspx
•

ANDRE DOKUMENTER

Forskrift om farlig avfall.
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-12-20-1817
Bergverk 1975 om Raudsand
Teknisk rapport nr. 40 –Ras i gruber. Bergverkenes Landssammenslutnings Industrigruppe
Bergforskningen» (1977),
Rødsand Gruber – Velstand fra dypet, Petter Erik Innvik, 2010.
Beldring, S. E. (2003). Estimation of parameters in a distributed pr ecipitation - runoff model for
Norway.
Elkem A/S Rødsand Gruber. Otanmaki – prosessen ved RG forprosjekt.
Statens vegvesen, 2003. Karlsrud, K., Erikstad, L. og Snilsberg, P. 2003. Undersøkelser og krav til
innlekkasje for å ivareta ytre miljø. Statens vegvesen, publikasjon nr. 103.
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Geosynthestics. (2015). internasjonal ekspertkonferanse om “An approach to approaching zero
leakage» 2015 – diverse innlegg.
Til Miljødirektoratet fra Odd Klokset Cand- real kjemi. Avfallsdeponi i Bergmesteren, Nesset
kommune. 18 July 2017.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall («Avfallsforskriften»)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930

Vedlegg II. Karakterisering og kriterier for mottak av avfall
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_9-2#KAPITTEL_9-2

Kilde: National library of medicine HSDB database.
https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+506
• ANGVIK PROSJEKTERING AS
Reguleringsplan. Angvik Prosjektering AS Til Bergmesteren Raudsand- BMR. NESSET
KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM. 15.03.2016. FORSLAGSTILLER: Bergmesteren
Raudsand AS. PLANKONSULENT: Angvik Prosjektering AS. Plan ID 201601.
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Vår ref: Espen Kjærnli
Sted: Angvik Dato: 14.03.2016
Varsel om oppstart av privat reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand i Nesset kommune og
utlegging av planprogram til høring.

•

AVISER

https://www.nrk.no/mr/flere-radioaktive-kilder-funnet-1.11154945
https://www.nrk.no/mr/sykehusmasse-fra-bergen-skal-dekke-over-farlig-avfall-pa-rausand1.13597265

“Inviterer til folkemøte på Raudsand: Vil bygge gigantanlegg for farlig avfall. Selskapet
Bergmesteren Raudsand AS i Nesset søker miljøvernmyndighetene om å få opprette et deponi
for farlig avfall i fjellhaller som skal skytes ut ved det tidligere gruveområdet på Raudsand.
http://www.driva.no/nyheter/2016/03/25/Vilbyggegigantanleggforfarligavfall12522168ece
http://www.driva.no/nyheter/2016/03/25/Vil-bygge-gigantanlegg-for-farlig-avfall-12522168.ece
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Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand AS svarer på innlegg om deponi. – Et trygt alternativ
http://www.driva.no/
https://naturvernforbundet.no/moreogromsdal/avfall-og-forbruk/deponi-for-farleg-avfall-parausand-article35609-1707.html

Romsdals Budstikke 6 mai 1994
Romsdals
Budstikke
Farlig avfall
underoktober-desember
fjord og føtter? 2002
Transport av 800 000 tonn farlig avfall på skoleveier og
rekreasjonsfjord?
http://www.driva.no/meninger/2017/07/17/Giftdeponi-p%C3%A5-Raudsand-%E2%80%93-erdet-risikofylt-og-ang%C3%A5r-det-oss-15030515.ece#.WW0PLnX4rnY.facebook
Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand AS svarer på innlegg om deponi. – Et trygt alternativ
http://www.driva.no/
https://naturvernforbundet.no/moreogromsdal/avfall-og-forbruk/deponi-for-farleg-avfall-parausand-article35609-1707.html

Romsdals Budstikke 6 mai 1994
Romsdals Budstikke oktober-desember 2002
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14.
Vedlegg nr. 2: Miljødirektoratets dokument. Vurdering av
informasjon fra Nesset kommune og Kvinesdal kommune om etablering
av behandlingskapasitet for farlig avfall Oslo, 04.11.2016. 2015/3637.
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Klima- og miljødepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 OSLO

Deres ref.:
[Deres ref.]

Oslo, 04.11.2016

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2015/3637

Saksbehandler:
Jon Fonnlid Larsen

Vurdering av informasjon fra Nesset kommune og Kvinesdal
kommune om etablering av behandlingskapasitet for farlig
avfall
Svarene fra Kvinesdal kommune og Nesset kommune gir noen svar på
problemstillinger som er reist, og på visse områder er usikkerheten mindre enn
i mai 2016. Vi ser imidlertid behov for flere opplysninger fra begge
tiltakshavere om aktuelle behandlingsløsninger for avfallet.

149

Den viktigste forutsetningen som er endret etter at Miljødirektoratet sendte vår
anbefaling 2. mai 2016 er at Kronos Titan overfor direktoratet har indikert at
det av økonomiske hensyn ikke er aktuelt å transportere svovelsyre så langt
som til Kvinesdal eller Nesset. Virksomheten opplyser at de som alternativ vil
måtte vurderer egen behandling av syra, ved å bruke den til å produsere gips.
Kronos Titan understreker at kostnadene ved en slik gipsproduksjon ikke er
vurdert og at det er usikkert om det er et reelt alternativ.
Dersom svovelsyren fra Kronos Titan ikke er aktuell for en deponiløsning i
Kvinesdal eller Nesset, innebærer det at tiltakshaverne i Nesset og Kvinesdal må
etablere en behandlingsløsning for det farlige avfallet uten tilgang på store
mengder svovelsyre for å nøytralisere flygeaske. Lervik Miljø i Kvinesdal
omtaler her en metode for alternativ behandling av flygeaske. Potensielt har de
tilgang på slaggmengder som gjør at de kan de behandle omtrent halvparten av
mengden flygeaske som genereres i Norge, men metoden er ikke testet i
fullskala. Alternative behandlingsløsninger må være på plass før
konsekvensutredning og søknad utarbeides.
En av de største usikkerhetsmomentene i Raudsand har vært geologien og
forekomsten av sulfidmineraler. Det har i høst vært gjennomført
feltundersøkelser, som trolig om kort tid kan gi sikrere informasjon om
grunnvannets kjemiske egenskaper og fravær av sulfider i området hvor hallene
er tenkt etablert.

Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no
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Kompetanse er en viktig faktor for å sikre forsvarlig behandling og deponering
av farlig avfall. Hverken Bergmesteren Raudsand eller Lervik Miljø synes å ha
relevant kompetanse på dette feltet i dag. Vi forutsetter likevel at de vil kunne
klare å knytte til seg tilstrekkelig kompetanse før utformingen av
konsekvensutredning og søknad.
Vi har ikke hatt forutsetninger for å vurdere økonomien i de ulike prosjektene.
Vi ser likevel at med ny informasjon om tilgangen på svovelsyre er det grunn til
å tro at forretningsmodellene må justeres.
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Vi viser til oppdrag fra Klima- og miljødepartementet av 5. oktober 2016. Miljødirektoratet er bedt
om å vurdere den innkomne informasjonen fra Kvinesdal kommune og Nesset kommune. Vi skulle
også vurdere om usikkerhetsmomentene omkring lokalitetene i Kvinesdal og Nesset er mindre nå
enn de var da vi ga vår anbefaling til departementet 2. mai 2016. Klima- og miljødepartementet
sendte oppfølgingsspørsmål til de to kommunene 2. september 2016, og kommunene har svart på
spørsmålene i samarbeid med tiltakshaverne som ønsker å etablere deponier på de to lokalitetene.
Tiltakshaver i Kvinesdal er Lervik Miljø, mens Bergmesteren Raudsand AS er tiltakshaver i Nesset.

Ny informasjon fra Kronos Titan og NOAH
Ny informasjon fra Kronos Titan
Vi har innhentet informasjon fra Kronos Titan for å kunne vurdere svarene fra kommunene. Vi
understreker at denne informasjonen er basert på muntlig kontakt, fordi prosessen måtte gå raskt.
Kronos Titan har i kontakt med oss vært tydelige på at det ikke er aktuelt for virksomheten å
regenerere svovelsyre. Regenerering krever et eget anlegg i tillegg til dagens. En slik investering vil
kunne være i størrelsesorden ca. 700 millioner kroner, med tilhørende høye energi- og
vedlikeholdskostnader. Ifølge virksomheten kan ikke disse kostnadene forsvares.
Kronos Titan vurderer også at det ikke vil være mulig å sende syre til Kvinesdal eller Nesset, på
grunn av kostnadene. Kostnadene er først og fremst knyttet til investering i og drift av tankbåt,
samt behov for økt lagring i Fredrikstad. Dagens syrelekter som går til Langøya må modifiseres,
dersom den skal frakte syre til Brevik, men avstanden og tidsbruken blir vesentlig mindre til Brevik
enn til de andre lokalitetene (85 km til Brevik, 240 km til Kvinesdal). I tillegg vil transporten gå i
smulere farvann, selv om transporten til Brevik også vil være mer utfordrende enn til Langøya.
Dersom det ikke blir etablert deponi i Dalen gruver i Brevik, vurderer Kronos Titan selv å fremstille
gips av avfallssyren, ved hjelp av kalk. Virksomheten er tydelig på at dette alternativet er mer
aktuelt enn å frakte fortynnet syre til Kvinesdal eller Nesset, men understreker at det er svært
usikkert om virksomheten vil kunne bære kostnadene ved en slik investering. De hevder også at en
slik prosess vil kreve stor råvareinnsats og generere betydelige deponimengder med gips, som gir
logistiske utfordringer. Prosessen med å lage gips skal være kjent og brukes i dag på en
søsterbedrift i Canada. Resultatet fra prosessen er en hvit gips uten jern, som potensielt kan brukes
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ved gipsplateproduksjon hvis markedet etterspør det og hvis innholdet av tungmetaller er lavt nok,
og en "rødgips" med jern som sannsynligvis må deponeres. "Rødgipsen" vil trolig ikke være farlig
avfall, men Kronos Titan har ikke gjort grundige analyser. Det er blant annet små mengder krom i
syren, i tillegg til jernet.
Sonderinger Miljødirektoratet har gjort hos danske og svenske myndigheter, samt en avfallsmegler i
Danmark, tyder på at det ikke finnes anlegg i Europa som kan ta imot så store mengder fortynnet
svovelsyre som Kronos Titan produserer årlig (270 000 tonn). Det vil trolig uansett bli kostbart for
Kronos Titan å få syren fraktet så langt, jamfør avsnittet over. Vi vurderer derfor at eksport av
syren trolig ikke er en realistisk mulighet i dag.
Ny informasjon fra NOAH om alternativ behandling av flygeaske
NOAH har signalisert at de vil gjenvinne 25 % av det farlige avfallet de mottar innen 2020. Dette kan
bidra til å redusere avfallsmengden som deponeres, og muligens forlenge levetiden til deponiet på
Langøya noe. NOAH vil forsøke å ta ut kloridsalter til bruk i veisalt og ekstrahere sink fra flygeasken.
Flygeaske inneholder opp mot 30 % kloridsalter og de største fraksjonene er KCl, CaCl2, og NaCl. Det
er de to siste som benyttes som veisalt i dag og testene ved NOAH viser at saltene kan møte
spesifikasjonene for veisalt. KCl kan ifølge NOAH gå inn som innsatsstoff i produksjonen av
kunstgjødsel.
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Flygeasken inneholder også 1,5 % sink og det er potensial for å utvinne 3000-4000 tonn sink pr. år
fra asken. I følge NOAH produseres det ca. 160 000 tonn sink ved annen produksjon i Norge i dag.
Foreløpig er det høye kostnader forbundet med sinkgjenvinning, men to prosjekter pågår nå, hvor
det gjøres småskalaforsøk.
Det er gjort forsøk med CO -fangst i Brevik, hvor CO er brukt til å nøytralisere flygeaske. Ett tonn
flygeaske kan ifølge NOAH ta opp rundt 75 kg CO . NOAH arbeider nå med patentering av metoden
og planen er å oppskalere til et forsøksanlegg som kan håndtere 50 000 tonn flygeaske i løpet av
2017. NOAH har søkt om tillatelse til midlertidig drift (7 måneder i 2017) av dette anlegget i
steinbruddet ved Dalen gruver i Brevik. 50 000 tonn tilsvarer omtrent den årlige produksjonen av
flygeaske i Norge. Teknikken kan være aktuell som en stabiliseringsmetode for flygeaske ved
bortfall av tilgjengelig svovelsyre. Vi vet ikke om teknologien vil kunne bli tilgjengelig for bruk for
andre aktører og om metoden eventuelt er aktuell å anvende i Nesset eller Kvinesdal.

Vurdering av informasjon fra Nesset kommune
Hva er estimert levetid for deponiet basert på planlagt mengde mottatt avfall, og planlagt årlig
behandlingskapasitet?
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Estimat i utredningen var 42-93 år. Bergmesteren Raudsand (BMR) skriver nå at de har kapasitet til å
lage fjellhaller med kapasitet på 20-25 års drift innenfor dagens planareal men at det er faktisk
kapasitet til å lage fjellhaller til ca. 200 års drift med dagens volum, innenfor Veidekkes eiendom.
Vurdering: Tilsynelatende "uendelig" kapasitet. Vi vurderer at tilgjengelig volum er mer enn
tilstrekkelig, selv om driftstiden trolig vil begrenses av lønnsomheten når transportavstandene
innover i fjellet blir for store på et tidspunkt. Vi må anta at det er oppnåelig for BMR å få tilgang til
arealene som veidekke besitter (Veidekke er deleier i BMR).
Hva er den konkrete planen for håndtering av utsprengte steinmasser?
BMR viser til Veidekke som en stor produsent av pukk- og grusprodukter til det norske markedet. De
har også erfaring fra eksport av pukk og har oversikt over markedet i Skandinavia og Europa.
Mengden som vil frigjøres pr. år, 1 million tonn, anses som omsettelig innenfor norsk og Europeisk
marked.
Vurdering: BMR sier ikke noe om kvaliteten på pukken men basert på Veidekkes erfaring må vi anta
at den er salgbar. Vi har ikke vurdert økonomien i prosjektet nærmere, men ser at opplysningene
underbygger inntektssiden i prosjektet.
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Hvordan vurderes kostnadene for etablering av deponi sett opp mot potensiell inntjening ved
drift? Hvor mange år anslår dere anlegget må være i drift før oppstartinvesteringene er tjent
inn?
BMR argumenterer med at de allerede har en del infrastruktur på plass og at de vil kompensere for
den lange avstanden til kjernemarkedet med utstrakt bruk av returtransport. Behandlingsanlegget
er planlagt nedskrevet på syv år. Fjellhallene bygges og avskrives i takt med innfylling.
Vurdering: Vi har ikke grunnlag for å gjøre nærmere vurderinger av økonomien i prosjektet, men
trolig må det tas høyde for at fortynnet svovelsyre ikke vil bli transportert til Raudsand.
Hvor er det tenkt at hovedandelen av avfallet til et deponi vil komme fra?
BMR oppgir av avfallet vil ha den samme opprinnelsen som det avfallet som i dag mottas på
Langøya, dvs. hovedsakelig flygeaske fra forbrenningsanlegg og syre fra Kronos Titan, men også
annet produksjonsavfall, forurensete masser, offshoreavfall og annet farlig avfall.
Vurdering: De største mengdene uorganisk farlig avfall som går til deponi oppstår på Østlandet og
Sør-Vestlandet, dvs. lenger unna Raudsand enn de andre lokalitetene. Det er mulig at virksomheten
kan kompensere noe ved å ta imot offshore-avfall, men vi har ikke vurdert dette nærmere. Vi legger
til grunn at offshoreavfallet kan deponeres og at det ikke inneholder organiske forbindelser over
grenseverdien i deponiregelverket.
BMR oppgir at de skal ta imot syre fra Kronos Titan. Dette harmonerer ikke med de signalene
Miljødirektoratet har fått fra Kronos Titan, se over. Det er mye som tyder på at syre fra Kronos
Titan ikke vil bli transportert så langt som til Raudsand. Dette er et potensielt problem hvis BMR
forutsetter samme stabiliseringsmetode for flygeasken som NOAH bruker i dag. Hvis BMR kan finne
en annen syrekilde, eller bruker en annen stabiliseringsmetode, behøver ikke fravær av svovelsyren
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å være et problem. Vi ser umiddelbart ikke en alternativ kilde for avfallssyre i Norge. Det anbefales
at BMR redegjør for alternative stabiliseringsmåter.
Miljødirektoratet peker på at Nesset ligger vesentlig lenger unna tyngdepunktet for
avfallsproduksjon enn andre lokaliteter som har blitt vurdert. På hvilken måte påvirker dette
sikkerhet og økonomi i prosjektet? Er det tatt kontakt med de bedrifter som genererer det farlig
avfallet som f.eks. Kronos Titan og norske avfallsforbrenningsanlegg, om en deponiløsning i
Nesset?
BMR mener at geografisk avstand ikke er til hinder for god sikkerhet og økonomi i prosjektet, blant
annet fordi transport av avfall skal skje med båt og returfrakt. De har hatt møte med Kronos Titan
og i begrenset grad med avfallsforbrenningsanlegg.
Vurdering: Svaret fra BMR vedrørende syren fra Kronos Titan er uklart. Det er ifølge de opplysninger
vi har fått fra Kronos Titan helt usannsynlig at fortynnet svovelsyre kan sendes til Raudsand.
Fraværet av syre vil gi andre forutsetninger for økonomien enn det BMR tilsynelatende har lagt til
grunn. Gitt at syren fra Kronos Titan likevel kunne fraktes til Raudsand, må det også kunne
sannsynliggjøres at fraktebåter med syretanker er egnet for returlast. Vi mener derfor at det
fremdeles er usikkerhet rundt lønnsomheten, men dette bør kunne utdypes av BMR.
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Hvordan skal den nødvendige industri- og miljøkompetanse sikres?
BMR oppgir å ha intern anleggs- og industrikompetanse gjennom Veidekke, som driver innen
industri, bygg- og anlegg, eiendom, asfalt, pukk og grus. De har også erfaring fra opprydning av
industriområder og håndtering av farlig avfall som har oppstått som følge av opprydningen.
Bergmesterens andre aksjeeier, Envoilution International AS har etter sigende spisskompetanse
innen ytre miljø offshore og innen behandling og gjenbruk av offshore-avfall.
Vurdering: Veidekke er medeier og har god erfaring fra teknisk sektor innen bygg og anlegg. Selve
konstruksjonen av fjellhallene burde de ha god kompetanse på. Envoilution International AS er etter
opplysninger fra Brønnøysundregistrene et norskeid investeringsselskap. De har ikke tillatelse til å
behandle farlig avfall i Norge og har etter det vi kan se, ikke direkte erfaring fra bransjen. Det
opplyses imidlertid i svarbrevet fra Nesset at selskapets aksjeeiere har lang erfaring fra håndtering
av avfallsstrømmer fra oljebransjen. Å håndtere avfallsstrømmer er noe annet enn å behandle
avfall. Det gis inntrykk av at BMR har god tilgang til teknisk ekspertise. For å drive et
behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall er man imidlertid nødt til å ha betydelig kompetanse
innen kjemi og industrielle prosesser. Ut fra det som er fremlagt, ser det ikke ut til at BMR besitter
en slik kunnskap i dag. Vi vurderer kompetanse som en svært vesentlig del av driften av et
behandlingsanlegg for farlig avfall og ser ikke at dette punktet er mer belyst nå enn det var i
utredningen. Likevel må det legges til grunn at BMR vil kunne knytte til seg nødvendig kompetanse.

Hvilke vurderinger er gjort rundt mulig forekomst av sulfidmineraler i fjellet der gruven tenkes
etablert, som Miljødirektoratet vurderer som en mulig utfordring i Nesset? Er det gjort
supplerende undersøkelser av sulfidforekomster siden mai 2016? Hvordan vil eventuell
forekomst av sulfidmineral håndteres?
BMR har gjennomført befaringer og undersøkelser av kjerneborprøver hos NGU. Hovedkonklusjonen
på arbeidet som er gjennomført tyder ifølge BMR på at geologien i Raudsand-området er velegnet
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for etablering fjellhaller for deponering av farlig avfall. De har, etter at brevet ble sendt til Klimaog miljødepartementet, startet trinn II av undersøkelsene, som blant annet innebærer
magnetometriundersøkelser med helikopter og grunnboringer. NGU er involvert i disse
undersøkelsene.
Vurdering: Vi kjenner ikke til resultatene av undersøkelsene i trinn II, men regner med at de vil
publiseres så snart de foreligger. NGU har i en pressemelding varslet om helikopteraktivitet ved
Raudsand uke 41. Etter alt å dømme vil det meget snart foreligge data som kan gi mer sikker
informasjon om grunnvannsforhold og forekomsten av sulfidmineraler.
Hvilke avfallstyper skal et fremtidig deponi kunne ta imot?
Spørsmålet er besvart ovenfor. Avfall er tenkt deponert på en måte som gjør fremtidig utnyttelse av
avfallet mulig ved at haller kan åpnes.
Vurdering: Det er i utgangspunktet positivt at det legges opp til ressursutnyttelse for deler av
avfallet (se siste punkt). Det er lagt til grunn at anlegget skal motta 250 000 tonn 25 % svovelsyre
årlig. Dette er neppe realistisk, jf. informasjon fra Kronos Titan.
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Hvordan vil relevante prosesser som avgassing, avvanning og komprimering av det farlig avfallet
utføres?
BMR framhever at de vil tilstrebe en "tørrere" prosess enn den som foregår på Langøya i dag. De
beskriver også strategier for å unngå hydrogendannelse i fjellhallene.
Vurdering: Vi har ikke vurdert grundig de foreslåtte prosessene, men stabiliseringen av flygeaske er
basert på bruken av svovelsyre. Det må beskrives en alternativ stabiliseringsmetode for denne asken
og andre basiske avfallstyper.
I dag utgjør syre en omfattende del av det farlige avfallet som genereres i Norge og som
deponeres på Langøya. Hvilke planer foreligger for å motta slik syre, og hvordan er denne
fraksjonen tenkt stabilisert?
Problemstillingen er trolig ikke relevant, se over.
Flygeaske er også en omfattende del av det farlige avfallet som deponeres på Langøya i dag.
Hvilke planer er gjort for mottak av flygeaske og hvordan er denne fraksjonen tenkt stabilisert?
Se over.
Er det gjort testforsøk med prosessene som er tenkt tatt i bruk?
Det skal være gjort pilotforsøk med nøytralisering av svovelsyre som inneholder jernsulfat.
Vurdering: Det står ikke noe om erfaringene som er gjort i pilotprosjektet. Forsøket er ikke relevant
dersom BMR ikke mottar store mengder svovelsyre.
Hvordan er det farlig avfallet tenkt transportert til anlegget?
Det legges opp til en effektiv transport på sjøen der de benytter returfrakt på båter som i dag
benyttes til tilsatsstoffer til asfalt- og betongproduksjonen. BMR vil benytte seg av en nasjonal
infrastruktur som de og Veidekke er i ferd med å bygge opp for å få et effektivt transportsystem.
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Vurdering: Miljødirektoratet la i sin anbefaling til grunn at det meste av transporten til Raudsand
må foregå sjøveien. Denne forutsetningen har ikke endret seg, men det er positivt at BMR legger
opp til mest mulig miljøvennlig transport ved å utnytte tomme returskip. Avhengig av om de vil
komme til å motta syre fra Kronos Titan, bør de kommentere om også denne frakten eventuelt kan
kombineres med returlast, gitt at det er snakk om spesiell båttyper og knappe tidsfrister pga.
manglende lagringsfasiliteter hos Kronos Titan.
Vurderer tiltakshaver mulige tiltak for å redusere mengden avfall som til slutt går inn i
deponiet, som f.eks. muligheten til å trekke ut og gjenvinne metaller?
Bergmesteren Raudsand mener at følgende avfallstyper kan vurderes til gjenvinning:
Katodeavfall og aluminiumslagg, forurenset blåsesand, forurensede masser og bunnaske (uttak av
metaller).
Vurdering: De beskrevne avfallstypene vil trolig kunne gjenvinnes hvis økonomien tillater det. Vi har
ikke selvstendig grunnlag for å vurdere økonomien i et slikt prosjekt. Det er ikke beskrevet
gjenvinningsløsninger for flygeaske, slik det er gjort i Kvinesdal.
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Vurdering av informasjon fra Kvinesdal kommune
Om planprosessen
Vedtatte reguleringsplan åpner for deponering av slam fra nærliggende industri. I brevet
fremkommer det at utredninger og planarbeid for en annen bruk av innregulerte fjellhaller vil
vurderes igangsatt. Når skal det tas en avgjørelse om hvorvidt et større planarbeid skal settes i
gang? Når vil et slik planarbeid i så fall være ferdig?
Lervik Miljø, har så vidt vi forstår, ikke satt i gang prosessen med endret reguleringsplan, men
jobber med planer om fjellhaller etter foreliggende reguleringsplan. Kommunen antyder en
behandlingsprosess på seks til tolv måneder fra forslaget til ny plan foreligger.
Vurdering: Prosjektet er såpass omfattende at det er grunn til å tro at behandlingstiden vil ta
vesentlig lenger tid enn et halvt år. Selv om politisk ledelse i Kvinesdal i dag er positive til
konsekvensutredning av et deponi for uorganisk farlig avfall, er det fremdeles en viss usikkerhet
knyttet til endelig vedtak av en ny reguleringsplan. Det foreligger en klage på utfylling i sjø, knyttet
til foreliggende forslag til reguleringsplan.
Planlegging av deponi
I Miljødirektoratets anbefaling anslås deponeringskapasitet til å være på 10 millioner
kubikkmeter. Hvor sikkert anses dette estimatet å være?
Svarbrevet oppgir ikke nye estimater for volumet, og viser til figuren som viser en skisse av haller
som utgjør ti millioner kubikkmeter. De peker på at det er "god plass i det planlagte fjellmassivet"
og tilføyer at ved behov "vil det være plass i fjellmassivet til ytterligere økning i deponivolumet".
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Vurdering: Vi har ikke sett nye beregninger av potensialet for innfyllingsvolum, men legger til grunn
at tidligere beregnet volum på omtrent ti millioner kubikkmeter er realistisk (27 haller på hver
375 000 kubikkmeter), og at antall haller kan økes noe ved behov.
Hva er estimert levetid for deponiet basert på planlagt mengde mottatt avfall, og planlagt årlig
behandlingskapasitet?
Basert på dagens mengde avfall som går til Langøya, vil deponiet ifølge Lervik Miljø kunne vare i
minimum 20 år. Det er basert på at det blir plass til 27 fjellhaller under havnivå. Årlig
behandlingskapasitet vil være 500 000 tonn. Det vil være muligheter for å øke deponikapasiteten.
Vurdering: Det har ikke fremkommet nye opplysninger. Deponering i fjellhaller krever en annen
komprimeringsteknikk enn i et åpent deponi, og man kan også anta at utfyllingen av tilgjengelig
hulrom er noe lavere enn i et åpent deponi. Likevel antar vi at anslaget på 20 års levetid er
realistisk.
Hva er den konkrete planen for håndtering av utsprengte steinmasser?
Utsprengte steinmasser vil gå til utfylling av industrihavn i nærområdet. Hovedtyngden av sprengte
steinmasser skal etter planen eksporteres til utlandet og 40 000 tonn vil bli benyttet i lokal
asfaltproduksjon.
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Vurdering: Det er ikke sagt noe om kvaliteten på steinen, mengden og om det faktisk er marked i
utlandet for produktet. Det virker sannsynlig at det vil være avsetning til asfaltproduksjon siden det
vises til et konkret selskap, Asfalt Sør. Det foreligger en godkjent reguleringsplan for industrihavna
og her er det planlagt å benytte 250 000 m3 stein til utfylling. Utfyllingssaken må behandles etter
forurensningsloven og ligger til behandling hos Fylkesmannen i Aust- og Vest -Agder. Det planlegges
ifølge Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder også å bruke slagg fra smelteverket i fyllinga.
Hvordan vurderes kostnadene for etablering av deponiet sett opp mot potensiell inntjening ved
drift? Hvor mange år anslår dere anlegget må være i drift før oppstartsinvestering er tjent inn?
Det antydes en investering på kr 518,4 mill. kroner og at det vil ta 8-10 år før investeringene er
tjent inn. Inntjeningen er basert på mottak av 70 % av det som i dag leveres til Langøya som farlig
avfall.
Vurdering: Lervik Miljø har tilsynelatende ikke tatt med etablering av behandlingsanlegg og
innovasjonskostnader som de helt sikkert vil få for å utvikle en metode for å behandle avfallet. Vi
har ellers ikke hatt grunnlag for å vurdere kostnader og inntjening inngående.
Hvor er det tenkt at hovedandelen av avfallet til det deponi vil komme fra? Er det tatt kontakt
med de bedrifter som genererer det farlig avfallet som f.eks. Kronos Titan og norske
avfallsforbrenningsanlegg, om en deponiløsning i Kvinesdal?
Lervik Miljø regner med å motta omtrent de samme typene avfall som NOAH tar imot i dag, samt
røykslam og filterstøv fra Eramet. Lervik Miljø har vært i kontakt med Kronos Titan og to
forbrenningsanlegg som har gitt generell informasjon om håndtering av sitt avfall. Lervik Miljø viser
til at Kronos Titan har signalisert at det vil bli kostnadskrevende å sende avfall til Kvinesdal, men
har ikke trukket konklusjonen at denne syra ikke vil bli levert til deres potensielle anlegg.
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Vurdering: Som i Raudsand baserer Lervik Miljø sin forretningsmodell på at de skal håndtere syra fra
Kronos Titan. Det er imidlertid svært sannsynlig at Lervik Miljø må utarbeide en ny modell hvor syra
fra Kronos Titan ikke inngår.
Hvordan skal den nødvendige industri- og miljøkompetanse sikres?
Lervik Miljø har tilgang til teknisk kompetanse i dag gjennom Hellik Teigen, som har drevet deponi
for ordinært avfall i fjellhaller i Bergen. De viser også til teknisk kompetanse på smelteverket
Eramet. Ellers ser de for seg å rekruttere annen kompetanse gjennom 2-3 år.
Vurdering: Det er ikke nærmere beskrevet hva slags kompetanse de trenger. Ut fra det som er
fremlagt ser det ikke ut til at Lervik Miljø besitter kompetanse på behandling av farlig avfall. Vi
vurderer kompetanse som en svært vesentlig del av driften av et behandlingsanlegg og ser ikke at
dette punktet er mer belyst nå enn det var i utredningen. Likevel må det legges til grunn at Lervik
Miljø vil kunne knytte til seg nødvendig kompetanse.
Hvilke avfallstyper skal et fremtidig deponi kunne ta imot?
Som før nevnt regner Lervik Miljø med å kunne ta imot omtrent de samme avfallstypene som i dag
mottas på Langøya. De vil også ta imot NORM-avfall fra olje- og gassindustrien, samt alunskifer.
Lervik Miljø presenterer en liste med aktuelle avfallstyper.
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Vurdering: Det synes som en del av avfallstypene som presenteres enten ikke er farlig avfall, eller
er av en slik karakter at det bør legges på et deponi for ordinært avfall: ikke gjenvinnbart glass,
asbest, annet ikke-reaktivt uorganisk ordinært avfall og bunnaske. Per i dag anser vi det også som
mer ønskelig å deponere alunskifer i ordinære deponier med særlig tillatelse, i stedet for å bruke
kapasiteten til deponi for farlig avfall. Deponering av NORM-avfall fra olje- og gassindustrien kan
måtte kreve særlig forbehandling av avfallet og tiltak for å sikre arbeidsmiljø i fjellhallene.
Situasjonen blir en annen hvis tiltakshaver definerer deponiet som deponi for ordinært avfall med
tillatelse til å deponere stabilisert farlig avfall.
Hvordan vil relevante prosesser som avgassing, avvanning og komprimering av det farlig avfallet
utføres?
Det planlegges et behandlingsanlegg inne i fjellhallene, med mekanisk utlufting, samt et bufferlager
for deponimasser som trenger "prosessering, utluftning og behandling".
Vurdering: Det er ikke beskrevet hvordan behandling, avgassing, avvanning og komprimering skal
foregå. Innendørs behandlingsanlegg krever nøye kontroll med dannelse av hydrogengass. Det må
forutsettes at Lervik Miljø i rimelig tid lanserer en konkret behandlingsmetode som er tilpasset
avfallet de i realiteten vil motta.
I dag utgjør syre en omfattende del av det farlige avfallet som genereres i Norge og som
deponeres på Langøya. Hvilke planer foreligger for å motta slik syre, og hvordan er denne
fraksjonen tenkt stabilisert?
Stabilisering av syre oppgis å gjøre som i dag. Lervik Miljø mener Kronos Titan må jobbe med å
konsentrere syra.
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Vurdering: På Langøya i dag lages en slurry av syra. Dette er ikke en egnet metode når avfallet skal
deponeres i en fjellhall, jf. NOAHs forsøk i Dalen gruver. Det er for øvrig svært usikkert om et
anlegg i Lervika vil motta avfallssyre fra Kronos Titan.
Flygeaske er også en omfattende del av det farlige avfallet som deponeres på Langøya i dag.
Hvilke planer er gjort for mottak av flygeaske og hvordan er denne fraksjonen tenkt stabilisert?
Tiltakshaver vil bruke en metode som er utviklet av ScanWatt for å stabilisere flygeaske. Vasket
flygeaske blandes med slagg fra smelteverket i Kvinesdal, slik at det dannes et miljøvennlig glass.
Dette vil ifølge Lervik Miljø være et inert produkt som kan brukes som erstatning for grus og pukk og
som tilfredsstiller krav til deponering på deponi for inert avfall.
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Vurdering: Det er positivt at det gjøres forsøk på alternativ stabilisering og nyttig bruk av flygeaske.
Om dette produktet kan brukes som erstatning for grus og pukk må vurderes nærmere og vi tar ikke
her stilling til om dette er en akseptabel disponering. Det sies ikke noe om potensielt omfang ved
bruk av denne prosessen, men utvikleren i ScanWatt peker på at det kan blandes inn omtrent 27 %
flygeaske i slagget og at det produseres ca. 100 000 tonn slagg i året ved Eramet. Det er i så tilfelle
potensial for å behandle halvparten av innenlands flygeaske med bruk av denne metoden i Lervika.
Dersom Lervik Miljø skal motta flygeaske fra hele landet (ca. 50 000 tonn), og eventuelt fra andre
nordiske land, må de i tillegg bruke en annen stabiliseringsmetode. Det er uklart om tiltakshaver
har tenkt å deponere det inerte slagget i fjellhallene, men vi forutsetter at fjellhallene vil bli
definert som deponi for farlig avfall og at det derfor ikke kan deponeres ordinært avfall i deponiet
(i henhold til avfallsforskriften § 9-6).
Er det gjort testforsøk med prosessene som er tenkt tatt i bruk?
Det vises til forsøk utført av ScanWatt. Analysene viser ifølge Lervik Miljø at sluttproduktet
tilfredsstiller krav til inert deponi.
Vurdering: Kontakt med ScanWatt bekrefter at forsøk er gjennomført i Elkems testlaboratorium med
slagg fra Eramet. Dette er foreløpig ikke gjennomført i stor skala.
Hvordan er det farlige avfallet tenkt transportert til anlegget?
Avfallet vil transporteres med bil og båt. Det er stor kapasitet i havna. Seilingstiden er mindre enn
ett døgn fra det sentrale Østlandsområdet og Stavanger. Med bil er det 2-3 km fra E39.
Vurdering: Adkomsten til Lervika er svært god sjøveien. Transporten på vei er ikke vurdert
nærmere.
Vurderer tiltakshaver mulige tiltak for å redusere mengden avfall som til slutt går inn i
deponiet, som f.eks. muligheten til å trekke ut og gjenvinne metaller?
Lervika Miljø planlegger å utnytte deler av flygeasken til å produsere inert konstruksjonsmateriale
ved hjelp av flytende slagg fra Eramet. De viser også til at det mulig å ta ut jern og metaller fra
enkelte forurensede masser og konstruksjoner.
Vurdering: Markedsgrunnlaget for glassmateriale er ikke beskrevet, men dersom de lykkes med bruk
av teknologien vil det uansett medføre at i størrelsesorden 25 000 tonn flygeaske kan styres vekk fra
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fjellhallene årlig. Vi kjenner ikke potensialet for uttak av metaller. Her snakkes det om uttak av
metallobjekter og ikke ekstraksjon av metall fra salter.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Pål Spillum
seksjonsleder

Jon Fonnlid Larsen
seniorrådgiver

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.
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15.

Vedlegg nr. 3: DET KONGELIGE KLIMA- OG
MILJØDEPARTEMENTET. UBESVARTE SPØRSMÅL
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Ordføreren

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
Postboks 8013 DEP
0030 OSLO
Att. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen
Deres ref.:

Vår ref.:
2016/628-9

Saksbehandler:
Rolf Jonas Hurlen, 71 23 11 21

Dato:
27.09.2016

Lokalisering av ny behandlingskapasitet for farlig avfall
Jeg viser til Deres brev av 2. september 2016 med oppfølgende spørsmål i forbindelse med
planene for lokalisering av deponi for uorganisk farlig avfall i Nesset kommune. Nesset
kommune har et nært og godt samarbeid med Bergmesteren Raudsand AS (BMR) når det gjelder
utviklingen av disse planene. Kommunen ser på BMR som en seriøs aktør og jeg viser til
selskapets brev (se vedlegg) til Nesset kommune med hensyn til de spørsmål departementet har
reist, knyttet til selve planleggingen av deponiet, samt teknisk innretning og organisering av et
fremtidig deponi.
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Fra kommunens side anses planene om etablering av ny behandlingskapasitet for farlig avfall på
Raudsand, som en klar oppfølging av de intensjoner som ligger nedfelt i Kommuneplan for
Nesset og i kommunens Strategiske Næringsplan. Fra kommunens side har det over flere tiår
vært arbeidet med å legge til rette for etablering av ny virksomhet som kan videreføre den
industrielle tradisjonen på Raudsand. En realisering av BMR planer på Raudsand vil møte disse
målene.
Med utgangspunkt i allerede etablert resirkuleringsindustri på området, og gjennom en
realisering av de fremlagte planer for et deponi for uorganisk farlig avfall, er det et ønskemål fra
kommunens side å kunne arbeide for å utvikle et nasjonalt senter for mottak og
behandlingsanlegg for ulike avfallstyper lokalisert til det aktuelle området på Raudsand. En
etablering i tråd med de planer som BMR skisserer, vil også kunne åpne for å utvikle et
kompetansesenter for forskning og innovasjon knyttet til behandling og resirkulering av ulike
typer farlig avfall i samarbeid med industrien og nasjonale forsknings- og utviklingsmiljøer.
Dersom det er behov for ytterligere informasjon, ber vi om å bli underrettet.

Med hilsen
Rolf Jonas Hurlen
ordfører
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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Vedlegg
1 Svar til Klima- og Miljødepartementet - Bergmesteren Raudsand AS redegjørelse
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16.
Vedlegg nr. 4: offisielle testresultater - utlekkingstester av
møllestøv
«PLANLAGTE AVBØTENDE TILTAK FOR NYTT DEPONI 2
4.6.1 Tiltak på deponi for møllestøv
Utlekkingstester som er utført på møllestøvet viser at dette for alle parametere unntatt ristetest for antimon
og fluorid ligger under krav til masser som kan gå til deponi for inerte masser. For kolonnetesten (som er
mer lik en reell deponisituasjon) er ingen verdier over krav til inert deponi. Resultatene er vist i vedlegg 2.
Det er betydelig avstander i fjell til mulige utlekkingspunkt. Vannet som renner i bunnen av Deponi 2 samles
i sjakter Bremsebanetunnelen og føres til Fangdammen, der det blir kontrollert og eventuelt renset ved
behov.
En ønsker en kontroll med vann som har gått gjennom møllestøvet. På bakgrunn av forholdene på stedet
og utførte tester foreslås følgende tiltak:
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• Masseflytting av møllestøvet vekk fra bunn av dalen slik at det blir liggende oppe mot siden (se tegn. 5 og
14 bak) i to delområder
• Avretting av møllestøvet med fall mot tette leirvoller som etableres nederst for å samle opp vann •
Legging av et oppsamlingssystem med perforert ledning på oppsiden av leirvollen
• Overføring av sigevann i egen ledning i borhull til en kum nedstrøms deponiet.
• Avhengig av forurensningsinnholdet vil vann fra møllestøv-området ledes til renseanlegget eller direkte til
fangdammen. I begge tilfeller går det videre derfra til dypvannsutslipp.
• Etablering av membraner oppå møllestøvet, men under de nye avfallsmassene som skal inn.

4.6.2 Miljørisikovurdering – konklusjoner Miljørisikovurderingen skal klargjøre om det er grunnlag for unntak
fra eller lemping av kravene som gjelder, bl. a. krav om dobbel bunntetting. Miljørisikovurderingen er
bygget opp trinnvis:
Trinn 1: Kildekarakterisering. Skal avdekke hvilke miljøfarlige stoffer som kan sive ut fra deponiet og
mengdene av disse.
Trinn 2: Transportkarakterisering. Skal avdekke hvor store sigevannsmengder som kan sive ukontrollert ut
fra deponiet, og hvor det havner. Trinn 3: Resipientkarakterisering. Skal avdekke om det er fare for en
forurensning av resipienten.
Vannbalanseberegningene synliggjør at diffust utslipp av sigevann er betydelig lavere enn 5% av total
beregnet sigevannsmengde. Et viktig forhold fra miljørisikovurderingen er at dersom tiltakene skulle likevel
medføre et diffust utslipp mer enn 5% av sigevannet, så vil dette havne i fangdammen nedstrøms
deponiområdet og videre til dypvannsutslipp. Det er dermed ikke et ukontrollert/diffust utslipp.
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Man vil kunne igangsette rensetiltak på det vannet som havner i fangdammen. Det legges til grunn at
deponiet er designet med tilstrekkelige tettetiltak, slik at det ikke blir behov for rensing av vann i
fangdammen. Basert på en vurdering av de tiltak som vil bli etablert og de lokale forhold som er registrert,
anses deponiet å ikke skape noen uakseptable utslipp og miljøeffekter. Hovedkonklusjonen er at det ikke
synes påkrevd med en dobbel membran (en fullverdig naturlig geologisk barriere og en heldekkende
supplerende kunstig barriere) helt ut etter Avfallsforskriften for å oppnå lav nok utlekking fra deponi 2. Det
legges i stedet opp til en tilnærmet dobbel tettingsløsning som er beskrevet i de neste punktene.
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Rapporten er søknad om etablering av deponi for ordinært avfall.
Det er beskrevet hvilke lokale forhold som foreligger og hvilke infrastruktur - og miljø tiltak og driftsopplegg
som forutsettes gjennomført/etablert. Dette inkluderer 2 tett e membran er under sentrale deler og
supplerende tetting mot utlekking i sideskråninger ved deponiet. Det vil være kontrollert
sigevannsoppsamling og rensing av sigevann et. En miljørisikovurdering som er utført konkluderer med at
deponi - og grunnforhold er slik at de foreslåtte løsninger for tetting og sigevannsoppsamling er
tilstrekkelige.
Det er anslått at totalt ca. 1 25 0 000 m3 masser kan legges på etappen, som vil gi en levetid på ca. 2 5 år,
avhengig av årlige mengder tilført. Det meste av massene som skal deponeres vil være forurensede
løsmasser fra bygg - og anleggsvirksomhet, men med innhold av forurensningskomponenter under
grensen for farlig avfall .
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Det er beskrevet et opplegg for avslutningstiltak og oppbygging av toppdekke. Videre er det beskrevet et
opplegg for etterdrift i min. 30 år etter avslutning . Det er også beskrevet opplegg for miljøovervåking av luft
- og vannutslipp i drifts - og etterdriftsfasen. Det er beregnet kostnader til avslutning og etterdrift og
hvordan finansiell sikkerhet til dette skal etableres.»

17.

Vedlegg nr.5 : akvakultur

Vi er enige i betraktningene og bekymringene som kommer til uttrykk i det som Møre og Romsdal
Fylkeskommune skriver i sin høringsuttale til Miljødepartementet.
“Akvakultur. Regjeringa har utpeika havbruksnæringa, saman med dei andre havnæringane, som dei store
vekstnæringane i Norge i framtida. Rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» peikar på at
veksten innan sjømat spesielt vil måtte skje innanfor oppdrett, Side 3 og det blir anslått ei marin
verdiskaping på omlag 250 milliardar kroner i 2030, og i overkant av 500 milliardar kroner i 2050.
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Eitt av våre fremste fortrinn er dei naturgitte tilhøva langs kysten som gir gode vilkår for havbruk. Berekraftig
forvaltning og oppdrett er ein av berebjelkane i marknadsføringa av norsk sjømat, og då særleg laks. Norsk
laks blir selt verda rundt og er Norges kanskje mest kjente internasjonale merkevare.
Marknadane er lett påverkelege og etablering av eit avfallsdeponi kan lett øydeleggje det gode omdømmet
norsk laks har som sikker og sunn mat. Næringa på Nordmøre har derfor gitt uttrykk for stor bekymring for
kva ei etablering av deponi, og særleg deponi for farleg avfall, kan ha å seie for omdømmet ute i
marknadene. Fleire aktørar gir signal om at dette kan føre til at dei vel å trekkje seg ut frå Tingvollfjorden og
Nordmøre. Møre og Romsdal er eitt av Norges største sjømatfylke, med ein eksport på oppunder 17 mrd.
kr i 2016.
Av dette representerte laks og aure 9,6 mrd. kr. Nordmøre er ein betydeleg oppdrettsregion, og omlag 55
% av alle konsesjonane for oppdrett av laks i Møre og Romsdal er lokalisert her. Nordmøre vil vere ein
region som vil stå for ein vesentleg oppdrettsproduksjon av laks også i framtida. I tillegg skjer store delar av
den norske produksjonen av oppdrettskveite på Nordmøre. Dei største aktørane innan oppdrett i regionen
er Lerøy Midt AS, Marine Harvest Norway AS og SalMar Farming AS. I Tingvollfjorden er det stor
oppdrettsproduksjon. I fjordsystemet blir det produsert om lag 11 000 tonn oppdrettslaks årleg. Aktørane
er Lerøy Midt AS som produserer matfisk på fire lokalitetar i midtre og ytre del av fjordsystemet, og Aqua
Gen AS som produserer stamfisk. Produksjon av stamfisk er særleg verdifull, og Aqua Gen AS er ein av dei
leiande internasjonale stamfiskaktørane på laksefisk. Dei har ein stor del av sin stamfiskproduksjon på tre
sjølokalitetar i indre del av Tingvollfjorden. Etablering av eit avfallsdeponi kan i verste fall bety ein trussel for
store delar av oppdrettsnæringa på Nordmøre.
Dersom større aktørar vel å trekkje ut sin produksjon frå dette området inneber det tap av eit stort tal
arbeidsplassar både lokalt og regionalt, og området kan tape verdiskapinga som oppdrettsnæringa og
tilknytte næringar står for. Eit eksempel på ringverknader er at dersom Aqua Gen AS skulle trekke seg ut frå
Tingvollfjorden, vil det ramme Pure Norwegian Seafood AS på Averøy som har samarbeid med Aqua Gen
om slakting av overproduksjon og produksjon av lakserogn til konsum. Det må også nemnast at 11
kommunar på Nordmøre sidan 2013 har arbeidd med ein interkommunal plan for sjøareala. Arbeidet er
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gjort for å få eit oppdatert og heilskapleg planverk som er rigga for framtida og i stand til å ivareta veksten i
dei marine næringane. Planen er i ferd med å bli sluttført og er venta godkjent i kommunane i løpet av året.
Eit deponi som omsøkt er ikkje vurdert i denne planen og kan ikkje utan vidare sameinast med dei
arealdisponeringane som er gjort der. Eit slikt deponi vil kunne hindre nye etableringar og utvikling av dei
marine næringane i området.”
Reiseliv og omdømme Reiselivsnæringa har eit sterkt fokus på berekraft og grøn utvikling. Dette er tydeleg
både i den nye stortingsmeldinga om reiseliv – «Opplev Norge – unikt og eventyrlig» (Stortingsmelding nr
19 2016-2017) og i Innovasjon Norge sin nyleg lanserte strategi for reiselivsutvikling. Målet er å skape 20
000 nye jobbar i reiselivsnæringa innan 2025, frå 160 000 til 180 000 arbeidsplassar samla sett for landet.
Reiselivsnæringa har som ambisjon å ta posisjonen som den leiande naturbaserte destinasjonen i verda, og
Møre og Romsdal har mål om å bli «aktivitets- og opplevingsfylke nr 1 i Norge».
Side 4 Eit avfallsdeponi på Raudsand harmonerer dårleg med det reiselivsnæringa sel, både nasjonalt og
internasjonalt, som er rein og urørt natur. Raudsand ligg i eit område med mange sterke reiselivsprodukt
som mellom anna Tingvollost – kåra til verdas beste ost, Angvik Gamle Handelssted – vurdert som eit av
Norges beste hotell på Booking.com og Tripadvisor, Øksendalen og Sunndalsfjella – topptur- og
vandredestinasjon i verdsklasse, Eikesdalen og Innerdalen – Norges vakraste fjelldalar, samt Dovrefjell og
Sunndalsfjella Nasjonalpark.
Å plassere eit avfallsdeponi i dette området vil venteleg svekke omdømmet til reiselivsnæringa og kan over
tid påverke talet på arbeidsplassar i denne næringa. Reiselivsnæringa er ei viktig og veksande næring i
Møre og Romsdal. I Møre og Romsdal har talet på sysselsette vore stabilt sidan 2010, medan talet på
sysselsette i reiselivsnæringa har auka med 35 prosent til 4 780 i perioden 2010 – 2015. Møre og Romsdal
hadde i 2016 totalt 1 448 595 overnattingar på hotell, campingplassar, hyttegrender og vandreheimar.
Dette var ein auke på heile 6,7 prosent samanlikna med 2015. For å sette dette i perspektiv kan nemnast at
Norge totalt sett i 2016 hadde 33 114 132 overnattingar med ein auke på 4,6 prosent frå 2015. Kulturminne
og kulturmiljø Det er ikkje registrert automatisk freda kulturminne i nærleiken av planlagt deponiområde,
men på motsett side av fjorden ligg bergkunstfeltet på Honnhammer – den største samlinga med
bergmaleri som er kjent i Noreg. Vi er opptekne av at det blir gjort ei vurdering av konsekvensane
etableringa av eit deponi vil ha for dette feltet med omsyn til visuell skjemming. Vi vil følgje opp dette
gjennom den pågåande reguleringsplanprosessen. Rødsand Gruber er registrert som kulturminne med
regional verdi i Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi (vedtatt i fylkestinget i Møre
og Romsdal juni 2015). Det er den einaste større gruveverksemda i Møre og Romsdal ved sidan av Olivin i
Vanylven. Gruveanlegget består av bygningar, gruvegangar, dagbrudd og vegar. Deponering,
terrengendringar og nye bygningar mv. vil påverke kulturminnet.”
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http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/37990/Horing2017-45_uttalelse_fra_Nesset_kommune.pdf

18.
Vedlegg nr.6: SFT inspection rapport at Raudsand.
Rapportnummer: 2009.044.I
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18.
Vedlegg nr.6: SFT inspection rapport at Raudsand.
Rapportnummer: 2009.044.I

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96
Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no

Informasjon om virksomheten
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Virksomhetens navn: Bergmesteren Raudsand AS industrideponi
Postadresse: C/o Advokatfirma Standal & Co v/Øyvind H.
Meisingset, Julsundvegen 4, 6412 MOLDE
Besøksadresse: Raudsand, Elnesvåg
Kommune: Nesset
Telefon: 71 26 85 00
Bransjenr. (NACE-kode): 64.304
Virksomheten er:
importør forhandler produsent bruker
annet: Mottaker av avfall.

Informasjon om kontrollen

Kontaktperson fra virksomheten ved kontrollen:
Jamie Thompson (eier)
Øyvind H. Meisingset (advokat)

Rapportnummer: 2009.044.I.SFT
Dato for kontrollen: 15.05.2009
Organisasjonsnr: 988409006
SFTs saksnr: 2007/850
Tillatelse datert: 30.08.2007
ISO-14001-sertifisert
EMAS-registrert

Fra Statens forurensningstilsyn (SFT):
Per Antonsen
Arnstein Flatlandsmo

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Tilstede var også:
Reidun Sem Kallestad
Vegard Øverås Lied (HMS-ansvarlig Alumox og Reox)
Arne Fagerhaug (Multiconsult)
Følgende hovedtema ble kontrollert:
internkontroll
støy
risikovurdering
forbudte og strengt regulerte stoffer
utslipp luft og/eller vann
substitusjon
farlig avfall
klassifisering, merking og emballering
storulykke
deklarering til Produktregisteret
egenrapportering
sikkerhetsdatablader
tillatelse
tankanlegg
vedlikehold
annet: Deklarasjonsskjema

Resultater fra kontrollen
Det ble avdekket 5 avvik og 1 anmerkninger under kontrollen. Avvik og anmerkninger er
nærmere beskrevet fra side 3 i denne rapporten.
dato
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inspektør
Arnstein Flatlandsmo

Statens forurensningstilsyn

seksjonssjef
Bjørn Bjørnstad
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Virksomhetens navn: Bergmesteren Raudsand AS - Dato for kontroll: 15.05.2009

Definisjoner
Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel
overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav
og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og
sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en
skriftlig bekreftelse innen 01.09.2009 på at avvik er rettet. Dersom virksomheten mener at det
ikke lar seg gjøre å rette opp disse avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for
årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.
Varsel om tvangsmulkt
SFT varsler herved at dersom vi ikke har mottatt en tilbakemelding innen 01.09.2009 med en
bekreftelse på at avvik 1, 2 og 3 er rettet, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf.
forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil tre i kraft etter en fastsatt frist og være
i størrelsesorden kr 100 000,-. Kommentarer til varslet kan sendes til SFT innen to uker etter
at denne rapporten er mottatt.
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Gebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten er plassert i risikoklasse 3, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for
kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11.100 i
gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.
Offentlighet i forvaltningen
Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.sft.no. jf. offentlighetsloven. (Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Møre og Romsdal
og til Nesset kommune.)
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Virksomhetens navn: Bergmesteren Raudsand AS - Dato for kontroll: 15.05.2009

Avvik
Avvik 1
Området er ikke tilstrekkelig sikret.
Avvik fra:
Pkt. 1.5 i krav i tillatelse datert 30.08.2007.
Kommentar:
Vei til anlegget er sperret med kjetting og to hengelåser. Bedriftene Reox og Alumox som
leverer avfall til deponiet, har begge nøkler til porten.
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I tillegg har Kolo Veidekke nøkkel til porten ettersom veien gjennom Bergmesteren Raudsand
sitt område/deponi er den eneste veien som også fører til et fjellområde Kolo Veidekke
disponerer. Det er i området tydelige spor av at det tidligere har blitt deponert masser fra
asfaltvirksomhet i tillegg til annet blandet avfall. Slik deponering ser ikke ut til å ha
forekommet de siste årene.
Ifølge informasjon fra Reox har det forekommet at porten ikke har blitt låst etter at avfall fra
bedriften har blitt deponert.
Området er sannsynligvis inngjerdet iht. til krav fra Bergvesenet. Men i dette gjerdet ble det
funnet en port som stod åpen nær deponi 1. Ved avkjøring fra riksvei 666 er det ikke satt opp
gjerde langs veien. Området skal sikres slik at uønsket atkomst ikke tillates verken til fots
eller ved hjelp av kjøretøy.
Avvik 2
Oppsamling og rensing av sigevann ikke gjennomført.
Avvik fra:
Pkt. 2.2 i krav i tillatelse datert 30.08.2007
Kommentar:
I tillatelsen er det stilt krav om at overflatevann skal ledes utenom deponiene. For deponi 1 vil
deler av overflatevannet føres ut av deponiet og ikke inn i gruvesystemet som forutsatt i
tillatelsen.
For deponi 2 (bigbag deponiet) er det ikke satt i gang tiltak for oppsamling av sigevann. I
følge deponieier har dette blitt utsatt i påvente av beslutninger rundt deponiets fremtid. Dette
er ikke akseptabelt da man for tiden ikke har kontroll på verken mengder eller kvalitet av
sigevann fra deponi 2.
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Virksomhetens navn: Bergmesteren Raudsand AS - Dato for kontroll: 15.05.2009
Avvik 3
Tiltak for å sikre mottakskontroll er ikke gjennomført.
Avvik fra:
Pkt. 1.5 i krav i tillatelse datert 30.08.2007.
Kommentar:
Bergmesteren Raudsand AS har ikke ført logg eller på annet vis hatt kontroll med mengder
eller typer avfall som har blitt levert deponiet.
Bergmesteren Raudsand AS har overlatt ansvaret for loggføring til Alumox og Reox som
deponieier har tillatelse til å motta avfall fra. Dette betyr at eier ikke har kontroll over hva
som har blitt levert og deponert. SFT kan ikke akseptere at leverandører av farlig avfall selv
får føre mottakskontroll på eksternt deponi.
Avvik 4
Deklarasjonsskjema for farlig avfall ikke videresendt til SFT.
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av farlig avfall (avfallsforskriften), kapittel 11, § 1113.
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Kommentar:
Den som først mottar deklareringspliktig farlig avfall, skal senest innen den 15. i etterfølgende
måned oversende gjenpart av utfylt deklarasjonsskjema til Statens forurensningstilsyn eller
den som Statens forurensningstilsyn utpeker.
Bergmesteren Raudsand mottar deklarasjonspliktig avfall fra bedriftene Reox og Alumox.
Med leveranser av slikt avfall skal det følge deklarasjonsskjema som gir tilstrekkelige
opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper. Gjenpart av slike skjema skal
sendes SFT.
SFT kan ikke se å ha mottatt slike deklarasjonsskjema fra Bergmesteren Raudsand.
Avvik 5
Manglende egenrapport for 2007.
Avvik fra:
Krav i tillatelse datert 30.08.2007
Kommentar:
Bedriften skal hvert år levere en egenrapport til SFT innen 1. mars. Rapporten skal gjelde det
foregående år, og blant annet inneholde en oversikt over type og mengde deponert avfall i
tillegg til relevante overvåkningsdata.
Bergmesteren Raudsand AS, eiet av BT Holding AS, tok over deponiet Bergmesteren
Raudsand 30.08.2007, og skulle ha sendt inn egenrapport for siste del av 2007. SFT kan ikke
se å ha mottatt slik egenrapport for 2007.
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Virksomhetens navn: Bergmesteren Raudsand AS - Dato for kontroll: 15.05.2009

Anmerkninger
Anmerkning 1:
Det er ikke overensstemmelse mellom egenrapportene fra Reox/Alumox og
Bergmesteren Raudsand AS for 2008.
Kommentarer:
Bergmesteren Raudsand AS oppgir i sin egenrapport for 2008 at deponiet Bergmesteren
Raudsand har mottatt følgende avfall (type og mengde):
Mengde (tonn)

175,9

7416,07
5102,40

EAL-kode

100319*
100305
170405*

Beskrivelse

Støv fra filtrering av røykgass som inneholder
farlige stoffer
Avfall av aluminiumsoksid
Andre partikler og støv

Farlig avfall
Ja

Nei
Ja

Reox oppgir å ha levert følgende avfall til deponiet Bergmesteren Raudsand for 2008:
Mengde (tonn)

7433

202

493,2

EAL-kode

100329*

100329*

Beskrivelse

Avfall fra behandling saltslagg og svart dross som
inneholder farlige stoffer (aluminiumsoksid)
Avfall fra behandling saltslagg og svart dross som
inneholder farlige stoffer (jernholdig skrap)

Farlig avfall
Ja
Ja

Alumox oppgir å ha levert følgende avfall til deponiet Bergmesteren Raudsand for 2008:
Mengde (tonn)

4297

EAL-kode

100308*

Beskrivelse

Saltslagg fra sekundærproduksjon

Farlig avfall
Ja

Det skal ikke ha blitt levert avfall fra andre bedrifter enn Reox og Alumox.
Det presiseres at dette er en beskrivelse av forholdene slik de var oppgitt under inspeksjonen
15.05.2009.

Kommentarer/andre forhold:

Eier av Bergmesteren Raudsand opplyser om at det kan være aktuelt å kjøpe et større område i
tilknytning til det eksisterende deponiområdet. Dette for å kunne sette i verk ny bergverksdrift med
uttak av stein.
SFT gjør oppmerksom på at slik drift er konsesjonspliktig, og det må søkes Fylkesmannen i Møre og
Romsdal om tillatelse før eventuell drift kan igangsettes.

Bakgrunn for kontrollen

Bergmesteren Raudsand er definert som en risikoklasse 3-bedrift. Slike bedrifter skal ha inspeksjon
ved jevne mellomrom. Etter at eksisterende eier, Bergmesteren Raudsand AS, tok over deponiet
høsten 2007, har det ikke vært inspeksjon på området.
Det er i tillegg varslet mulig stenging av deponiet sommeren 2009.

Side 5 av 5

Dokumentnr.1 Versjon: A10

200

19.

Vedlegg nr. 7: historisk informasjon om gruven på Raudsand
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20.

Vedlegg nr. 8: resultater fra NIVAs rapport i 2013

«Alle analyseresultater finnes i kapitel 6, vedlegg F.
Aluminium, jern, vanadium og litium:
Konsentrasjonen av aluminium (Al), jern (Fe), vanadium (V) og litium (Li) i sediment på stasjonene i
Sunndalsfjorden ses i Tabell 13. Ingen av disse metallene inngår i gjeldende klassifiseringssystem (TA2929/2007). Det var høyere konsentrasjoner av aluminium på alle stasjoner i 2003 enn i 2013. Tilsvarende
ble også observert for Jern med unntak for AF6 og AF7, for vanadium med unntak for AF2, AF6 og AF7 og
for litium med unntak for AF6.
Det var klart høyere konsentrasjoner av aluminium og vanadium på stasjoner nær hovedutslippet (AF2,
AF6, AF7 og AF11) enn på de øvrige stasjoner (Tabell 13). Området med høye konsentrasjoner utgjør 0,10,2 km2. Til forskjell fra aluminium og vanadium inneholdt sedimentet på AF2, AF6, AF7 og AF11 lavere
konsentrasjoner av jern enn de øvrige stasjonene. Jern og vanadium er metaller som var typiske for
utslippene fra tidligere Rødsand Gruber, men virksomheten etter at gruvedriften opphørte har gitt utslipp av
aluminium.
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Kadmium:
Konsentrasjonen av kadmium i sedimentene var relativt lav både i 2003 og i 2013 (Tabell 14).
Konsentrasjonene var også gjennomgående lavere i 2013 enn i 2003 uten at dette har gitt store utslag i
klassifiseringen av miljøtilstand. Konsentrasjonsnivået var noe høyere (klasse II) i et område (AF2, AF6, AF7
og AF11) utenfor hovedavløpet enn på de øvrige stasjonene. Området med sedimenter i tilstandsklasse II
anslås å ha et areal på 0,1- 0,2 km2.
Krom:
Også konsentrasjonen av krom i sedimentene var med unntak av én stasjon (AF6 i 2003) relativt lave (klasse
I og II) både i 2003 og i 2013 (Tabell 14). Konsentrasjonsnivået var også for kromgjennomgående lavere i
2013 enn i 2003. Konsentrasjonsnivået var likevel noe høyere i et område (AF2, AF6, AF7 og AF11) utenfor
hovedavløpet enn på de øvrige stasjonene.
Kobber:
Konsentrasjonen av kobber var svært høy på alle undersøkte stasjoner (Tabell 14) og området kan
karakteriseres som sterkt til meget sterkt forurenset. Fjordområdet med høye kobberkonsentrasjoner (dvs.
fra RU5 i nord til RU3 i syd) utgjør et areal på størrelsesorden 30 km2.
Konsentrasjonsnivået var likevel gjennomgående lavere i 2013 enn i 2003. Med unntak av stasjon RU6 ga
ikke dette utslag i endring i tilstandsklasse.
Kvikksølv:
Kvikksølv ble ikke analysert i forbindelse med undersøkelsene i 2003. Analysene fra 2013 viser imidlertid at
det er lave konsentrasjoner av dette metallet i hele undersøkelsesområdet (Tabell 15).
Bly:
Konsentrasjonen av bly i sedimentene var i 2013 høye (Tabell 15), dvs. nivåer tilsvarende klasse IV (sterkt
forurenset) på 4 stasjoner (AF2, AF6, AF7 og AF11) i dypområdet utenfor hovedutslippet.
Konsentrasjonsnivået var imidlertid gjennomgående lavere i 2013 enn i 2003. Konsentrasjonsnivået var noe
høyere (klasse II) i et område (AF2, AF6, AF7 og AF11) utenfor hovedavløpet enn på de øvrige stasjonene.
Dette ga seg utslag i en forbedring av tilstandsklasse på 6 stasjoner (se Tabell 15). Området med
sedimenter i tilstandsklasse IV anslås å ha et areal på 0,1-0,2 km2.
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Sink:
Konsentrasjonen av sink i 2013 varierte relativt mye og dekket 4 tilstandsklasser (Tabell 15). De høyeste
konsentrasjoner ble observert på AF6 og AF11 (sterkt forurenset) i dypområdet (200-300m dyp) utenfor
hovedutslippet, mens de laveste konsentrasjonene (ubetydelig til lite forurenset) lå på stasjoner mere fjernt
fra utslippsområdet (RU2, RU3, RU4, RU5 og RU6). Også konsentrasjonen av sink var gjennomgående
lavere i 2013 enn i 2003. Dette ga seg utslag i en forbedring av tilstandsklasse på 4 stasjoner (RU6 og AF2,
AF7 og AF11). Fjordområdet med høye sinkkonsentrasjoner (dvs. Med konsentrasjoner som ligger i
tilstandsklasse III og IV) utgjør et areal på størrelsesorden 0,1-0,2 km2.
Nikkel:
Konsentrasjonen av nikkel var høy (Klasse III og IV) på alle undersøkte stasjoner (Tabell 15) og området kan
karakteriseres som markert til sterkt forurenset (kun AF6 i 2013) med nikkel. Fjordområdet med høye
nikkelkonsentrasjoner (dvs. fra RU5 i nord til RU3 i syd) utgjør et areal på størrelsesorden 30 km2.
Konsentrasjonsnivået var likevel gjennomgående lavere i 2013 enn i 2003. Dette ga seg utslag i en
forbedring av tilstandsklasse på 2 stasjoner (RU7 og AF2).
PCB:
Forekomst av PCB i sedimentene ble kun undersøkt på 5 stasjoner i 2003 mot 12 stasjoner i 2013 (Tabell
16). Det ble observert lave konsentrasjoner (ubetydelig forurenset) på stasjonene noe fjernt fra
hovedutslippet, mens det i et område utenfor utslippet (RU7, AF2, AF6, AF7 og AF11) ble observert høyere
konsentrasjoner (dvs. i klasse III). Konsentrasjonsnivået av PCB var imidlertid gjennomgående lavere i 2013
enn i 2003. Fjordområdet med høye PCB-konsentrasjoner (dvs. med konsentrasjoner som ligger i
tilstandsklasse III eller høyere) utgjør et areal på størrelsesorden 0,3 km2.»
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Figur : NIVA-analyse på land
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Figur : NIVAs analyser fra fjorden

21.

Anlegg nr. 9: andre ubesvarte spørsmål ang. det nye prosjektet

BMR sitt svar til minister Vidar Helgesen, Miljøverndepartementet
Mange «faglige blundere»
Ja, flyveaske kan danne Hydrogengass, sier man i svaret til miljøvernministeren. Dette er grunnet innhold
av jernholdig svovelsyre. Det kan ikke være riktig at det er jernet i denne flyveasken som danner
hydrogengass. Her er det mye annet som er mer reaktivt (reduksjonsmiddel). En må ikke komme unna
med slik forenkling i forklaringene.
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En metode vil da være å la denne flyveasken få reagere med vann for å få avreagert det som kan lage H2gass. Er denne metoden for å bli kvitt Hydrogen godkjent av departement og direktorat og hvordan vil de
bygge et slikt fjerningsanlegg ved et slikt deponi? Hvilke sikkerhetsforanstaltningene har en med eventuelt
avlufting ved slike kjemiske reaksjoner og fabrikkering av hydrogen?
En annen grov feil oppstår i forklaringen om at det kan dannes surt grunnvann.
I de ligningene som gis som forklaring på dette er det ikke kjemikere som har satt opp. Her er ingen
balansering mellom reaktanter og produkt. Det viser lite faglig forståelse hos de som har vært konsulenter.
Faglig kompetanse er også avgjørende for de som skal drifte anlegget og skal ha den endelige kontrollen
for deponiet. Dette er langt fra betryggende informasjon å lese for de myndigheter som krever sannferdige
og oppriktige utredninger. Departementet må forlange at de reviderer hele deres tilsvar angående
forklaringen om det muligens kan dannes av surt grunnvann på grunn av sulfid i malmen ved BMR.
At sulfidmalm f. eks FeS, kan danne FeSO4 ved tilgang av oksygen kan stemme, men at jernsulfat vil
reagere ut H2SO4 i neste ligning, det viser bare at alt går i ball med kjemiske ligninger. Vedkommende
hadde ikke kommet seg ut av videregående skole kjemifaglig med disse ligningene.
Noen må ta tak i dette slik at vi får en riktig fremstilling som en kan forstå og som man kan ta de videre
beslutninger på.
At minister Vidar Helgesen med sine faglige konsulenter i departementet kan svelge slik svada det tror vi
ikke på. Det er inntil annet er bevist i alle fall helt uforståelig. Da må det ansettes utdannede kjemikere i
staben snarest.
I svarene til BMR er det så mange faglige usikkerhetsmomenter angående prosessene ved prefabrikkering
av avfall at dette bare må avvises/forkastes/ refuseres som argument. Her er det altså mye å ta tak i.
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Det viser bare at avfallsbransjen har en lang vei å gå når de skisserer slike løsninger som vi her ser de
presenterer.
I plan- og bygningsloven er det satt hjemmel på visse premisser for å anlegge industriareal.
Av svaret til departementet ser ut som Nesset kommune har overlatt totalt styringen til BMR angående
denne prosessen. Men slike planer skal også godkjennes av fylkesmannen i M&R. Hva har han sagt om
dette industrielle planutkastet?
Hvordan kan det som nå planlegges med fyllinger i sjø harmoneres med planen om å vinne tilbake god
miljøstandard i fjorden (jmfr. Vassdirektivet)? Hvordan harmonerer dette med miljøstandarden i en nasjonal
laksefjord? Hvordan blir fremtidens produksjon i fjorden ivaretatt?
Hva med prefabrikkering og den fabrikkproduksjon og sorteringsanlegg som skisseres for avfall og den
påvirkningen dette vil ha på miljøet – hvem utreder konsekvensene og tar ansvaret for dette? Slike planere
skal også sendes ut på høring for å gi opplysninger til allmennheten i følge Miljøinformasjonsloven.
Naturmangfoldloven skal følges nøye i slik forvaltning. Der miljø er presset fra før trenger man å følge opp
«føre var» prinsippet. Her har naturen på grunn av tung industri over lang tid fått nok å streve med.
Odd Klokset
Cand. Real Kemi
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Nytt farlig avfall er meldt til deponi i BMR
Mye av det som angis i svar til miljøminister Vidar Helgesen fra Nesset kommune og BMR, holder ikke mål
på departementalt nivå.

Her sier man blant annet at man vil ta over mye avfall fra oljeindustrien. Dette som de sender inn som
spesialavfall til prosessering er vanligvis borekaks og mud. Denne prosesseringen av LRA- avfall kommer
fra boreoperasjoner. Det er forsøkt å få svar på og dokumentert hvor man finner igjen det farlige
radioaktive innholdet som her er Radium. Det går som kjent inn for Barium i Bariumsulfat ofte kalt Barytt
(brukt som vektstoff) under sterkt trykk og temperatur.
De som driver denne geskjeften i dag (Franzefoss, Sar, Kristiansund, Averøy og Vest Kjemi, Gulen) slipper
unna uten å kunne forklare/dokumentere hvor dette radioaktive blir av i prosessen. De sender så sitt
tørrstoff fra møllene til forskjellige aktører/mottakere, heter det.
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Dette vet BMR`s daglige leder Harald Storvik som skal tjenebåde på å prosessere og lagre dette avfallet.
Det krever et prosessanlegg og det krever en sikker lagroing av meget farlig avfall (klasse 5). I sin
industrikarriere har han allerede prøvd seg på prosessering av olje-mud (borekaks) i Onyx AS, Kr.sund,
Vestbase, uten særlig hell.

Staten og her konsesjonsgiver MD er heller ikke i stand til å kontrollere prosessene som i dag foregår på
mud. De har gitt konsesjonene men får heller ikke svar på hvor det radioaktive blir av.

Dette kaller vi ute av kontroll og en unnfallenhet som på sikt vil gå ut over allmennhetens rettigheter. Det
gjelder tilrettelegging av produksjonsareal i den blå åkeren for fremtiden (forvaltningsloven).

De sender problemet over til Statens Strålevern. De sier at det som kommer fra havet kan sendes tilbake
på havet igjen. De glemmer da at dette utslippet skjer inne i våre fjordbassenger (uttalt av saksbehandler
Natvig) med liten utskiftning av vannet.
Hvorfor bringes da dette stoffet til lands med store anstrengelser og til spesialbehandling i prosessanlegg?
En kan i alle fall ikke tjene store penger på prosessen uten å kunne dokumentere at noe skjer og at de
fjerner problemforurensingen som er Radium i LRA-avfallet.

Det er altså ingen spøk med så kontroversielt utslipp og som er så miljøfarlig. Kommer radioaktivt stoff i
næringskjedene, betyr det kroken på døra produksjonsmessig i mange generasjoner.
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Det er derfor egentlig en skandale og «helt på tryne» holdning forvaltningsmessig at noe slikt kan skje. Det
er en unnfallenhet av dimensjoner fra myndighetene å ikke ta tak i dette.
Halveringstiden på Radium er 1580 år, dvs. det tar over 9000 år før det biologisk er ute av bilde før farlig
stråling er ute av miljøet (dvs. 6 halveringer). Kan vi da lenger skylde på Sellafield?

Det er dette Storvik nå sier han vil ta i mot og prosessere på Raudsand og ha i det nasjonale deponi i
BMR. Dette må da være totalt sikret mot uhell underveis og lagret sikkert i flere tusen år. Hva skjer om noe
av dette radioaktive går rett i fjorden (om det er vannløselig går det ut med prosessvannet)?

Det skisseres at man vil behandle anoderester fra Al-industri og rester søppelforbrenningsanlegg. Dette
inneholder mange utfordringer. Her er det mange tunge organiske miljøgifter som er meget giftige og som
skaper store vanskeligheter om en skal få lagret de sikkert. Her snakkes det om organiske stoffer og rester
som Bitumen i anodene.

Alle andre som får dette avfallet, sliter med å finne gode og sikre deponeringsmåter. Her må en ta seg av
Dioksiner, PAH, polyklorerte- og polyfluorerte forbindelser. Alt det som her nevnes er det nå satt meget
sterkt miljøfokus på også i internasjonale lovforslag. I fra aluminiumsindustrien vet vi det er det mye fluor i
avfallet. Fluorider er det målt stort innhold av allerede i fjorden og nå vil det øke betraktelig ved anlegg på
Raudsand.
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Det er også mye rester av tungmetaller og aluminium. Dette skaper Hydrogen-gass i deponiene, sier NILU.

Dette vil BMR nå reagere ut ved vanntilførsel i en første fase i åpne fasiliteter for å slippe unna denne
eksplosive gassen i de lukkede deponiene som vil skape eksplosjonsfare. De har altså kommet på denne
lettvinte løsningen. Er de sikre på at alt det reaktive metallet da reagerer og er borte før deponering?
Hvilken kontroll har de?
Foruroligende er det også at de vil ta i mot så mye forskjellig farlig avfall i det nasjonale deponiet i BMR.
Forretningsmessig sier de at de må ha avfall fra hele Skandinavia om det skal bli lønnsomt. Da er det brått
et nytt perspektiv på det hele. Da må de ha kontroll på om det kommer stoff fra enda lengre borte fra med
hvilken dokumentasjon og av hvilken fareklasse.

Behandlingskapasiteten ser ikke ut til å være noen bekymring. De skal takle alle de udefinerte
utfordringene som kommer og som ikke er designet og konstruert. Det ser altså ut til at de satser på at
dette skal løses etter hvert.

Det er vel ikke det miljøministeren kan godta som svar på konsesjon? Han kan ikke basere seg på
usikkerhet når han skal ta sin beslutning om lokalitet og utbyggers kompetanse.
Det er kanskje mer presserende behov som internasjonalt press om å oppfylle EU-direktiv som teller nå.
Da behøver man kanskje ikke ha så stor tillit til deponi- og prosesseier.
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Det er rask vei til at å få forsuring av grunnvann. Her er mange uante redoks-reaksjoner med uedle
metaller som kan skape Hydrogen og mange andre reaksjoner fra sammenblandinger spesielt når det er
syrer tilstede (se BMR`s liste). Derfor kan man ikke stole på de mange tilfeldige forklaringer om å gjøre
mesteparten av avfallet inert og i fast (solid) form.
De fabrikkene som her er skissert, vil i seg selv bli et uoverkommelig avfallsproblem for fjorden.
Dette fjordmiljøet kan være tapt for en videre matproduksjon fra akvakultur. Det er mange aspekt som ikke
er kvalitetssikret med nødvendig risikoanalyse.
Odd Klokset
Cand.real Kemi

22.

Anlegg nr.10: internasjonalt giftdeponi - et internasjonalt ansvar

Krever et statlig anliggende
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For å ha kontroll i en såpass komplisert og kontroversiell geskjeft som et nasjonalt (internasjonalt)
giftdeponi, burde staten ha en eierandel og ta på seg det offentlige ansvaret. Hvor stor eierandel de skal
ha kan diskuteres, men den må være såpass at den også garanterer et forsikringsansvar om noe går galt.
Slipper man private aktører inn på et så stort marked og gir de et tilsynelatende monopol, kan du være
sikker på at det bare går på naturens bekostning. De mest lettvinte løsningene ved å deponere farlig avfall
vil da velges fordi det blir det mest lønnsomme (på kort sikt).
Slike deponi må drives med et langsiktig perspektiv på kanskje flere hundreår. Derfor må bare
bærekraftige løsninger stadig må velges. De sikreste løsningene er ikke de mest kostnadsbesparende. Her
kan altså ikke det forretningsmessige prinsipp om størst utbytte gjelde.
Staten må derfor ta på seg det overordnede ansvar for dette. Det gjelder et gedigent deponi og det som
skjer både med innregistrering av avfall, prefabrikkering, mellomlagring og deponering til enhver tid. Alt
dette krever et stort og alvorlig engasjement fra start til mål både fra miljødepartement og direktorat. Det
må etableres kontrollrutiner og alle prosesser fungere og alt må sikres.
Husk at det heter et nasjonalt deponi med ambisjoner om å bli internasjonalt. Dette er et gedigent ansvar
med mye farlig avfall. Det ansvaret kan bare staten ta. Dette er også svært langsiktig å drifte og må
overvåkes i uendelig tid. Det kan ikke baseres på aktører som ønsker profittmaksimering. De forsvinner
etter kort tid når det ikke er mer å hente.
Hvem andre enn staten kan ta et slikt ansvar som dette som krever en mengde både faglig og ikke minst
forvaltningsmessig kompetanse? Det er klart staten må inn samme hvor dette deponiet skal legges.
Odd Klokset
Cand. Real Kemi
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