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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. 
 
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. 
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Bergmesteren Raudsand AS

Nesset kommune
v/ordfører Rolf Jonas Hurlen
Kråkholmvegen 2
6460 Eidsvåg

Raudsand, 27. september 2016

Klima - og Miljødepartementet brev 15/677 datert 2.9.2016 – Bergmesteren
Raudsand AS redegjørelse

Bergmesteren Raudsand AS har valgt å svare på Klima- og Miljødepartementets spørsmål i
den rekkefølge departementet har stilt spørsmålene.

I. Planleggingavdeponi

1) Hva er estimert levetid for deponiet basert på planlagt mengde mottatt avfall, og
planlagt årlig behandlingskapasitet?

Estimert levetid for deponiet vil være 20 - 25 år, basert på omsøkt reguleringsplan
og med mulighet for å øke til > 200 år innenfor tilstøtende arealer

Bergmesteren Raudsand AS (BMR AS) har nå til behandling reguleringsplan for
industriområde på Raudsand i Nesset kommune. Planarealet er på om lag 1800 dekar.
Reguleringsp lanen skal legge til rette for industriell virksomhet, steinuttak samt deponering
av avfall, forurensede overskuddsmasser og uorganisk farlig avfall. Planarealet er vist
nedenfor i figur 1.

Figur 1



2

Bergmesteren Raudsand AS

Det farlige avfallet vil i all hovedsak bli levert til Raudsand med båt. Behandling og
stabilisering vil bli foretatt i fabrikkanlegg på området nede ved sjøen. Lagring av stabilisert
avfall vil skje i fjellhaller som vil bli designet og bygget spesielt for formålet. Hallene ligger om
lag 1 km inn i fjellet fra sjøen og med ca. 300 meters fjelloverdekning .

Innenfor planarealet vil lagringskapasitet en i fjellhallene være om lag 13 millioner tonn
stabilisert avfall, noe som gir 20-25 års driftstid, gitt dagens avfallsvolum .

I tillegg åpner arealene/volumene som grenser opp mot hallene utenfor omsøkt
reguleringsplan opp for vesentlige utvidelser. Bare innenfor Veidekkes eiendom, som er på
om lag 6000 dekar, vil det være kapasitet til å lage fjellhaller som kan romme til sammen nivå
100 millioner tonn, noe som vil gi ca. 200 års driftstid med dagens avfallsvolum.

Skulle det være behov for volum utover 100 millioner tonn er det også betydelig rom i fjellet
for dette. Man kan f.eks. etablere haller vest av Veidekkes eiendom, hvor det er rom for
utvidelser som i hvert fall tilsvarer en femdobling av kapasiteten under Veidekkes eiendom,
dvs. nivå 500 millioner tonn.

Når BMR AS har fremmet en reguleringsplan som begrenser lagringskapasiteten til nivå 13
millioner tonn stabilisert avfall i fjellhallene, er det fordi BMR på nåværende tidspunkt ikke har
ønsket å gjøre reguleringsplanen mer omfattende enn det man anser det praktisk behovet
representerer for de nærmeste 20 til 25 årene.

Anlegget vil bli designet og bygget for en årlig behandlingskapasitet for uorganisk farlig avfall
på nivå 500.000 tonn. For deponering av et slikt volum trengs det en fjellhall med lengde 300
meter. Fjellanlegget vil bli designet slik at byggingen av fjellhallene vil gå uavhengig av
deponeringsaktivitetene. Anlegget vil videre bli planlagt og bygget slik at kapasiteten kan
økes samtidig som det legges til rette for å kunne ta i bruk forskjellige gjenvinnings -
alternativer etterhvert som det utvikles bærekraftige teknikker for slike prosesser.

En av styrkene ved BMR forslag om å bruke fjellhaller på Raudsand til deponi er at BMR kan
utnytte den eksisterende norske fjellsprengningstekno logien, som er verdensledende . Dette
er en teknologi som ble godt utviklet i forbindelse med den store vannkraftutbyggingen som
fant sted i Norge på 50- og 60-tallet. Senere er denne teknologien videreutviklet gjennom
driving av et stort antall fjellhaller og kaverner innen en rekke områder, f.eks. innen olje- og
gass, vei- og jernbane, mineralutvinning og idrett. Det er bygget fjellrom for renseanlegg,
tunneler for vei- og jernbane, haller for lagring av forskjellig typer gods og materiell og haller
til bruk innen idrett og fritid, hvor Gjøvik Olympiske Fjellhall kan tjene som illustrasjon på
sistnevnte.

Bygging i fjell er kostnadseffektivt. Dette har sitt grunnlag i at vi i Norge gjennom årene har
utviklet svært gode metoder og godt utstyr for effektiv og rimelig produksjon av bergrom. I
tillegg kommer at byggegrunnen , dvs. fjellet, stort sett er kostnadsfri samt at geologien i
Norge ofte ligger til rette for utnyttelse av berggrunnen. For nærmere beskrivelse av bruk av
fjellgrunn til haller og kaverner i Norge, se lenke: http://nff.no/wp -content/uploads/2016/04/
Publication-25-Lavoppløselig.pdf

Ved bygging av et fjellanlegg på Raudsand vil denne fjellsprengningst eknologien bli tatt i
bruk, og temaer som tetting av eventuell innlekkasje av grunnvann samt sikringsarbeider for
å oppnå tilfredsstillende stabilitet og sikkerhet vil ivaretas gjennom bruk av velprøvde og
velfungerende metoder og prinsipper for denne type arbeider .
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Veidekke er en av eierne av BMR AS. Veidekke er Norges største entreprenør konsern og
har gjennom en årrekke vært med på utviklingen av fjellsprengningsteknologien, samt stått
for bygging og gjennomføring av noen av de mest krevende og spektakulæ re fjellanlegg i
Norge. BMR er gjennom Veidekkes eierskap godt rustet for å ivareta utvikling og bygging av
fjellanlegget.

Figur 2 nedenfor illustrerer fjellhallens planlagte plassering i fjellet*.

*: Endelig plassering og orientering av fjellhallene vil bli bestemt under detaljprosjektering.

Figur 2
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Fjellhallenes prinsipielle utforming fremgår av figur 3.

Figur 3
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2) Hva er den konkrete planen for håndtering av utsprengte steinmasser?

Utsprengte bergmasser skal foredles og eksporter es til nasjonalt og internasjonalt
marked, samt gjenbrukes lokalt. Uttransport av steinmasser vil skje ved returfrakt
på båt .

Etablering av en årlig lagringskapasitet på nivå 500.000 tonn avfall i fjellhallene, vil frigjøre
omlag 1 million tonn steinmasser. I de først årene vil store deler av disse massene bli brukt til
å utvide dagens eksisterende industriområde ved sjøen.

På permanent basis vil steinmassene bli foredlet på industriområdet. Foredlingen vil skje i
form av knusing og sikting. Noe av de foredlede massene vil bli gjenbrukt på Raudsand,
delvis i virksomhetens interne behov for pukkprodukter til deponivirksomheten for avfall og
lettere forurensede overskuddsmasser opp på fjellet. Foredlede masser vil også bli benyttet
som tilslagsmateriale i stabiliseringsprosessene for det farlige avfallet. Noe vil også gå til det
lokale markedet.

Den desidert største andelen av de foredlede steinmassene vil bli fraktet ut fra Raudsand
med båt. Basis for bruk av båt vil være å utnytte returfrakt for de båtene som kommer til å
levere avfall til Raudsand. Steinmassene vil dels gå til det norske markedet og dels til
eksport til Skandinavia og Nord- Europa.

Årlig produseres og selges i Norge nivå 80 millioner tonn pukk og grus. Av dette går om lag
55 millioner til det norske markedet mens om lag 25 millioner går til eksport/offshore. Norske
pukk- og grusprodusenter, inklusive Veidekke, har lang erfaring med eksport av
pukkprodukter til utlandet og til offshoreformål. Etterspørselen etter grus- og pukkprodukter
vokser årlig med 2-3 %.

Veidekke, og som tidligere omtalt er medeier i BMR AS, er den største produsenten av pukk-
og grusprodukter til det norske markedet. Veidekke produserer og selger årlig om lag 8
millioner tonn pukk og grus i Norge. Bedriften har produksjonsvirksomheter fra Finnmark i
nord til Rogaland i syd. Veidekke har solid erfaring med logistikkløsninger som omfatter bruk
av båt til denne virksomheten samt i forbindelse med bedriftens produksjon av asfalt.
(Veidekke er for øvrig Norges størst asfaltprodusent og produsere årlig 2,5 millioner tonn
asfalt). Videre har Veidekke, gjennom 25 år, hatt virksomhet innen pukkeksport. For
øyeblikket har bedriften ingen vesentlig aktivitet innen eksport fordi pukkverket som sto for
denne produksjonen, for tre år siden gikk tomt for stein og det var ikke mulig å oppnå
forlenget konsesjonen på stedet. I de siste årene som produksjonen foregikk på denne
lokasjonen, ble det eksportert om lag 1,1 millioner tonn pr år. Veidekke har fremdeles solid
oversikt over markedet og kunder i Scandinavia og Europa.

Med basis i Veidekkes virksomhet innen grus- og pukkvirksomhet, betraktes de tilgjengelige
steinmassene fra Raudsand som interessante både for det norske markedet så vel som for
eksport. En årlig tonnasje på i underkant av 1 million tonn, med den aktuelle kvaliteten som
steinen på Raudsand har samt kostnadene involvert i produksjon og leveranse, anses
relevant å omsette innenfor de tilgjengelige markedene.
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I Norge er Møre og Romsdal et stort fylke hva gjelder produksjon og salg av steinmineraler,
herunder pukk og grus. Fylket er nest størst i Norge hva gjelder størrelse målt i omsetning i
kroner og fjerde størst hva gjelder produsert tonnasje. En produksjon på Raudsand vil derfor
føye seg naturlig inn blant tilsvarende aktiviteter som foregår andre steder i fylket.

3) Hvordan vurderes kostnadene for etablering av deponi sett opp mot potensiell inntjening
ved drift?

Kostnadene med etablering av deponi på Raudsand vurderes som konkurranse -
dyktig og økonomisk og kommersielt forsvarlig

Investeringene i et nytt behandlingsanlegg for farlig avfall på Raudsand er store. Men de er
hverken større eller mindre på Raudsand enn de vil være andre steder i Norge.
Driftskostnadene for stabiliseringen/solidifiseringen av avfallet vil være konkurransedyktige
på Raudsand sammenlignet med andre steder i Norge. Dette med basis i at mye av
infrastrukturen allerede er på plass i området samt at kostnadene på innsatsfaktorene for
øvrig ansees som rimelige. Enhetskostnadene for behandling og stabilisering av avfallet er
dermed vurdert til å være konkurransedyktige sett opp mot andre lokasjoner i Norge samt
opp mot utenlandske konkurrenter i et internasjonalt marked. Selvsagt gitt en viss årlig
gjennomstrømning på anlegget.

Kostnadene for deponering vil være knyttet direkte opp mot kostnadene for bygging og drift
av fjellhallene. Med basis i en god forståelse og kunnskap om kostnader kombinert med
effektiv og rasjonell bygging i fjell, fremstår enhetskostnadene for interntransport og
deponering av stabilisert avfall i fjellhaller fullt ut konkurransedyktig mot deponering i
eksisterende gruver. Deponering i eksisterende gruver betinger som kjent at gruvene må
tilpasses, sikres, tettes og forberedes for mottak av avfall, noe som antas å ha en betydelig
kostnadsside . Og hvor selve tilgangen til gruvene også kan representere en kostnad.

Kostnadene til transport av avfallet til Raudsand, som alt vesentlig vil skje med båt, vil i
utgangspunktet kunne utgjøre en større enhetskostnad enn tilsvarende anlegg andre steder i
Norge. Bruk av båt til blant annet returfrakt av foredlede masser , vil langt på vei utligne
kostnadsforskjellen e knyttet til geografisk avstand til de viktigste produsentene av uorganisk
farlig avfall. I tillegg mener BMR at ved å legge til rette for en overgang fra dagens bilfrakt til
en fremtidig båtfrakt, vil man oppnå en reel og ikke ubetydelig reduksjon med tanke på
transportkostnadene.
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4) Hvor mange år anslår dere anlegget må være i drift før oppstartinvesteringer er tjent
inn?

Behandlingsanlegget for avfallet er planlagt nedskrevet på 7 år. Kostnadene med
fjellhallene avskrives kontinuerlig i takt med innfylling av avfallet.

5) Hvor er det tenkt at hovedandelen av avfallet til et deponi vil komme fra?

Hovedandelen av avfalle t som deponiet på Raudsand vil motta vil ha samme
opprinnelse som det avfallet som i dag mottas på Noahs anlegg på Langøya

Et deponi for farlig avfall på Raudsand vil designes som et nasjonalt behandlingsanlegg for
farlig avfall. Dette innebærer at avfallet som skal mottas på Raudsand vil ha den samme
opprinnelse som dagens norske farlige avfall som behandles på NOAHs anlegg utenfor
Holmestrand.

Hovedsakelig mottas farlig avfall fra følgende lokasjoner/områder;
- Flyveaske fra Avfallsforbrenning. Mottas fra nærmere 20 forbrenningsanlegg,

hovedsaklig fra Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Østfold og fra Sverige og
Danmark via mellomlager.

- Avfallssyre. Mottas hovedsakelig fra Kronos Titan i Fredrikstad.
- Farlig produksjonsavfall. Mottas hovedsakelig fra aluminiumsindustri på Vestlandet og

annen industri på Østlandet
- Forurenset masse definert som farlig avfall. Opprinnelse fra utbyggingsprosjekter

tilknyttet hovedsakelig by- og veiutvikling. Her vil lokalisering variere fra prosjekt til
prosjekt og det antas en markedstilgang fra hele landet med hovedtyngde på
Østlandet, Vestlandet og Trøndelag.

- Behandling og gjenvinning av offshoreavfall. Raudsand ligger godt egnet for mottak
av offshoreavfall og gjenvinning av oljeholdige avfallsfraksjoner. Dette avfallet oppstår
ved oljevirksomhet langs norskekysten.

- Farlig avfall fra innsamlere. Emballert avfall som ofte mottas i fat og palletanker fra
norsk kjemisk industri. Mottas hovedsakelig fra Østlandet, Byer på Sør-Vestlandet og
Trøndelag.



8

Bergmesteren Raudsand AS

6) Miljødirektoratet peker på at Nesset ligger vesentlig lenger unna tyngdepunktet for
avfallsproduksjonen enn de andre lokalitetene som har blitt vurdert. På hvilken måte
påvirker dette sikkerhet og økonomi i prosjektet?

Geografisk avstand er ikke til hinder for god sikkerhet og økonomi i prosjektet, bla.
fordi transport av masser skal skje ved bruk av båttransport og returfrakt

BMR vurderer avstanden til tyngdepunktet av avfallsmarkedet til å være akseptabel og ikke
en konkurransemessig hindring. Dette bl,a. med bakgrunn i valg av logistikk/ transportløsning
som baseres på utnyttelse av returfrakt på båter som tidligere beskrevet .

7) Er det tatt kontakt med f.eks. Kronos Titan og norske avfallsforbrenningsanlegg, om en
deponiløsning i Nesset?

BMR har hatt møte med Kronos Titan, og , i begrenset grad , hatt kontakt med andre
avfallsforbrenningsaktører

BMR har avholdt møte med Kronos Titan. BMR forstår at Kronos Titan baserer seg på en
fortsatt “as is” - løsning. BMR vurderer muligheter for alternative løsninger for bruk av
avfallssyre med bakgrunn i møtet med Kronos Titan, og ser ingen hindringer for å utnytte
denne avfallsstrømmen som i dag. Uansett valg av nytt mottak, vil dette medføre økt
kapasitetskrav for mellomlagring hos Kronos Titan sammenlignet med situasjonen i dag.

BMR har, i begrenset omfang, hatt uformell kontakt med enkelte avfallsforbrenningsaktører i
Norge og andre leverandører til Noahs anlegg på Langøya. Leverandørene er i hovedsak
opptatt av totalkostnader for levering av sitt avfall. BMR mener å være konkurransedyktig
mot de fleste leverandørene. Ytterligere kontakt med disse aktørene vil bli tatt i løpet av
inneværende høst for å kvalitetssikre den markedsvurdering BMR har foretatt . Tilbake-
melding fra leverandørene så langt er positiv m.t.p. Raudsand som mulig ny lokasjon for
mottak av uorganisk farlig avfall.

8) Hvordan skal den nødvendige industri- og miljøkompetanse sikres?

Nødvendig industri - og miljøkompetanse sikres ved en kombinasjon av eksisterende
intern industri - og anleggs kompetanse, og tilknytning til relevante fagmiljøer
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Veidekke, en av to eiere av BMR, har i dag en solid posisjon både innen industri, bygg- og
anlegg og eiendom. Selskapet tilbyr en bred kompetanse som f.eks. kompetanse i bygg- og
anleggsvirksomheten (veianlegg, fjellhaller), råstoff, produksjon og sluttprodukt (asfalt,
betong) og opprydding og tilbakeføring av eiendommer til utnyttbare arealer, for eksempel
bolig- eller næringseiendommer (Vallø, Gullhaug, Tjuvholmen).

Veidekke er Norges største produsent av asfalt, samt pukk og grus. Det plasserer Veidekke
blant landets størst industrielle aktører innen feltet for prosessering og behandling av masser
som stein, asfalt og betong. Denne produksjonen krever solid kunnskap om aktuelle
prosesser, utstyr og teknologi. I tillegg har Veidekke et stort forsknings- og utviklingssenter
som arbeider med prosjekter knyttet opp både mot denne produksjonen samt anvendelse og
bruk av betong i mange forskjellige varianter. Denne basisen og kunnskapen vil bli gjort
tilgjengelig for BMR AS på Raudsand og vil være svært lik de prosessene som planlegges
brukt i behandlingsanlegget for avfallet.

Spesielt skal nevnes opprydding av det tidligere raffineriområdet på Vallø utenfor Tønsberg,
hvor Veidekke sammen med et belgisk firma DEC gjennomfører et oppryddingsprosjekt for
Esso Norge AS. Prosjektet har mange utfordringer knyttet til behandling av farlig avfall, utslipp
til sjø, utslipp til luft av giftige gasser og påvisning av miner og bomber fra andre verdenskrig.
Dette setter krav både til metodikk for å identifisere og følge opp risiko, egnet utstyr, tekniske
løsninger og mottak og behandlingsanlegg som sikrer energiutnyttelse av avfallet. For
nærmere informasjon om dette prosjektet se nettside på: http://veidec.info/om -vallo-prosjektet/

BMR andre aksjeeier Envoilution International AS, har spisskompetanse innen ytre miljø
offshore arbeid og behandling og gjenbruk av off-shore avfall. Selskapets 3 aksjeeiere
representerer til sammen 80 års erfaring med disponering av avfallsstrømmer fra olje- og
gassindustrien, både nasjonalt og internasjonalt. Dette skaper et verdiskapende samspill som
kombinerer miljø- og anleggsteknisk kompetanse. BMR vil knytte til seg dyktige
samarbeidspartnere - og vil utvikle nye løsninger for gjenvinning, behandling og deponering
av avfall og som oppfyller de strenge krav som er knyttet håndtering av avfall mht HMS- og
miljørisiko. BMR jobber med å finne muligheter for ressursutnyttelse av innhold av
tungmetalle r og næringsstoffer i flyveaske og annet uorganisk farlig avfall.

9) 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?

Bergartene hvor fjellhallene tenkes etablert har ikke innhold av sulfidmineraler

NGU rapport 2015.055 gir i kapitel 5.2.6 en beskrivelse av gruvene på Raudsand og de
omkringliggende bergartene. NGU’s beskrivelse er basert på publikasjoner av Geis (1965) og
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Sanetra (1985). NGU’s fokus har vært beskrivelse av malmforekomstene og det gamle
gruveområdet .

Miljødirektoratet har, basert på NGU rapport, pekt på en potensiell utfordring knyttet til mulig
forekomst av sulfider i fjellet der deponihallene tenkes etablert.

BMR vil her påpeke at de aktuelle fjellhallene er tenkt etablert i stabile gneiser i god avstand
(anslagsvis minst 500 m) fra gruveområdet og de eksisterende malmforekomster , og at NGU i
sin beskrivelse av fjellhallområdets egnethet til deponi gir uttrykk for at «den granittiske
gneisen er forholdsvis massiv med lav til moderat oppsprekking i arealer uten innslag av
amfibolitter og/eller jernmineraliserin g».

I figur 4 nedenfor er fjellhallenes plassering opp mot nærmeste lokaliserte malmforekomst (Z-
malmen) inntegnet og illustrert.

Figur 4 er basert på et målsatt malmforekomstkar t, utarbeidet av Rødsand Gruber. Kartet
viser utstrekningen av malmforekomstene på Raudsand på kote +4, d.v.s. i det høydenivået
som adkomsttunnelen for fjellhallene er planlagt lagt. Z-malmen ser man lengst nord på
kartet.
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Figur 4



12

Bergmesteren Raudsand AS

Når det gjelder Klima og Miljødepartementets spørsmål om det har vært utført supplerende
undersøkelser av sulfidforekomster (sulfidspørsmålet ) etter mai 2016, så har dette, som følge
av Miljødirektoratet bemerkninger, vært ett hovedtema for BMR i forbindelse med en
potensiell etablering av et deponi for farlig avfall på Raudsand.

BMR har utført, og vil utføre, supplerende undersøkelser etter følgende plan:

Trinn I. (gjennomført)

1. Befaringer i felt av geolog og hydrogeolog
2. Gjennomgang av historiske data samt begrenset mineralogisk undersøkelse av 40

kjerneborprøver fra Raudsand som ligger tilgjengelig hos NGUs Nasjonale Borkjerne -
og Prøvesenter (totalt 6500 m med kjerneborprøver lagret på Løkken gruver). Kontakt
med tidligere Raudsand geologer.

Trinn II.

3. Magnetometri -undersøkelse (under vurdering) for kartlegging av forekomster av
malmer utenfor gruveområdet

4. 2-3 grunnboringer for å kvalitetssikre fjellkvalitet og grunnvann

Trinn1 er gjennomført, mens Trinn 2 vil bli gjennomført i løpet av oktober og november i år.

Resultatene fra disse undersøkelsene vil bli tatt inn i konsekvensutredningen.

Oppsummering av undersøkelser p.t.

Feltbefaringene er foretatt av geologene Arne Råheim og Tore Frogner, samt
hydrogeolog Kevin J. Tuttle (Norconsult). Under befaringene ble blotninger av gneis
og amfibolitt visuelt undersøkt og vurdert for mineralsammensetning og spesielt for
innhold av sulfidmineraler, samt forekomst av svakhetssoner i fjell og terreng.

Geologiske undersøkelser i felten viste at gneisene var av god kvalitet med lite
sprekker. Videre var innholdet av sulfider i amfibolitten/malmen lite og malmen lå som
mindre linser inni amfibolitten. Amfibolitten som er vertsbergart for jern-
mineraliseringene var kompakt og malmen ble observert som små linser inni
amfibolitten. Det ble ikke observert noe tegn på rust eller annen misfarging som kunne
tyde på forvitring av sulfider.

BMR har videre hatt kontakt med flere geologer som tidligere har arbeidet ved, eller
har hatt roller tilknyttet Raudsand gruver (Geis, Parr, Elvebakk, Wanvik, Brekke).
Geologene har sendt over publikasjoner og historiske data fra gruveområdet.
Raudsand-geologenes erfaringer med gruvedriften viser ubetydelig innhold av sulfider
i malmen, og ingenting i gneisen.

Dette dokumenteres også i oversendt datagrunnlag/ analyser som viser maks 1% S
målt i malmen. En gjennomsnittsprøve av råmalmen tatt i 1962 (en blanding av alt
som kom ut av gruva det året) ga 0,62% S. Sulfidene i malmen er fullstendig
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omsluttet av andre mineraler, slik at de har (nesten) ingen overflater som kan komme
i kontakt med vann.

Videre har geologene aldri observert gangfyllinger med kompakt svovelkis. Andre
mineraler i malmen som kan reagere med vann eksisterer ikke. Gruvene på
Raudsand blir også beskrevet som overraskende tørr med lite vanninnsig.

Innlekkasje av surt grunnvann i planlagte fjellhaller er derfor svært usannsynlig.

Dette ble også dokumentert da BMR, sammen med geolog Arne Råheim, besøkte
kjerneborarkivet på Løkken gruver hvor NGUs Nasjonale Borkjerne- og Prøvesenter
(NBPS) ligger. Her er det tatt vare på 6500 meter med kjerneborprøver fra i alt 40
boringer tatt i Raudsand gruver. Observasjoner og bilde nedenfor, bilde 1, viser typisk
malm, med magnetitt og ilmenitt i en grunnmasse av amfibol.

Tre utvalgte boringer (i alt 450 m) viste at malmen forekommer som tette linser inni
amfibolitten. Det ble observert kun små bruddsoner i overgangen mellom amfibolitt og
omliggende gneis. Gneisen var i all hovedsak massiv og homogen. Det var ingen
antydning til forvitring i kjerneborprøvene (f.eks. misfarging/rustdannelse). Dette
indikerer klart at malmen / amfibolitten har et svært lavt innhold av sulfider og at
bergarten, både amfibolitt og gneis, er tett.

Bilde 1
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I tillegg til kjerneboring er alle kjemiske data for Raudsand gruver lagret hos NBPS. En
rask gjennomgang av dette store materialet viser lavt innhold av metaller som kobber
og nikkel (>0,1 %), som ofte er assosiert med sulfider. Vi har bedt NGU ta kopi av
kjemiske analyser av Z malmen som vil være den malmen som vil ligge nærest
eventuelle fjellhaller.

Er forvitring av sulfidmineraler og mulighet for dannelse av surt sigevann tilstede på
Raudsand?

Overgangen fra sulfidmineraler til vannløselige sulfater og surt «grunnvann» er
betinget av tilstedeværelse av vann og oksygen, tilført enten som atmosfærisk
oksygen eller i bergartssprekker som kan medføre et nedad strømmende
oksygenmettet overflatevann. Et typisk reaksjonsmønster kan skrives:

FeS + 2O2 ® FeSO4 (vannløselig)
2FeSO4 + 2O2 ® 2 Fe(OH)3 + 2H2SO4

Med andre ord vil forvitring av sulfider bare kunne skje i sprekker i bergarten hvor
kismineralene får tilgang til luft og vann.

Det lave innholdet av sulfider (< 1 %), sett i sammenheng med inneslutningen av
sulfidene i oksidiske mineraler (Fe3O4, FeTiO3) sett sammen med den begrensede
opptreden av sprekker, gjør det rimelig å anta at innstrømning av grunnvann til
fjellhallene ikke vil ha relevant innhold av sulfidmineraler som kan medføre at
grunnvannet blir surt sml. Fig. 6. Geis 1965.

Selv om det her er gitt en klar konklusjon når det gjelder ikke-eksistensen av surt
grunnvann, vil allikevel BMR foreta grunnboringer i Trinn II. Grunnboringene skal teste
kvaliteten av bergartene i det området som fjellhallene er planlagt etablert. Det vil
også bli foretatt en grunnboring i et område nærmere sjøen hvor det er påvist
amfibolitt, som skal teste om sprekker, som skjærer amfibolitt med malm, fører vann
og om dette vannet er surt.

Hovedkonklusjonen på arbeidet som er gjennomført i Trinn I tyder klart på at
geologien i Raudsand-området er særdeles velegnet for etablering av fjellhaller for
deponering av farlig avfall. Dette vil bli ytterligere kvalitetssikret ved 2 felt-
undersøkelser i oktober og november.

Magnetiske målinger fra helikopter, som evnt. skal gjennomføres i Trinn II, vil være et
effektivt verktøy for å kartlegge om det skulle finnes (på tross av betydelig tidligere
letevirksomhet) eventuelle malmforekomster i, og i nærheten av området hvor
fjellhallene er tenkt plassert. Dette gjøres for å unngå en fremtidig konflikt (lite
sannsynlig) mellom mulig utvinning av malm og en eventuell utvidelse av
deponianlegget.
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10) Hvordan vil eventuell forekomst av sulfidmineraler håndteres?

Ved funn av malm med sulfidinnhold, som forøvrig er svært lite sannsynlig (se
diskusjonen ovenfor), vil en sikker håndtering være å bruke massene i en eventuell
utfylling i sjøen. Dette vil begrense at (fersk)vann og luft får tilgang til
sulfidmineralene.

II. Tekniskinnretning/ organiseringavet fremtidigdeponi

11) Hvilke avfallstyper skal et fremtidig deponi kunne ta imot?

Avfallstypene som deponiet på Raudsand vil kunne ta imot vil være tilsvarende de
som tas imot på Langøya i dag

Flyveaske fra avfallsforbrenning utgjør størstedelen av det norske og europeiske markedet
for uorganisk farlig avfall (FA). Avfallssyre fra pigmentproduksjon utgjør også en betydelig
andel av norsk farlig avfall. Andre FA-avfallstyper som sluttbehandles ved dagens
nasjonale anlegg for farlig avfall (NOAH) er grovt fordelt og fremstilt i tabell 1.
Det importeres også farlig avfall i form av flyveaske fra avfallsforbrenning i Sverige og
Danmark. Disse mengdene er inkludert i tabell 1.
NOAHs anlegg mottar også masser klassifisert som ordinære masser.

Dette er mengder som i stor grad også vil kunne sluttbehandles i et kommende anlegg for
behandling, gjenvinning og deponering på Raudsand.
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Tabell 1. Estimerte mengder uorganisk farlig avfall som årlig mottas på dagens
behandlingsanlegg.

Type Avfall Beskrivelse Estimert mengde/år*

Fast farlig avfall
FA Flyveaske
FA produksjonsavfall
FA fra innsamlere
FA filterstøv
FA blåsesand
FA riveavfall
FA slam

280.000
40.000

1.500
600

1.000
3.000

150
Flytende farlig
avfall

FA syrer (25%)
FA industriavfall
FA baser
FA vaskevann
FA slam

250.000
300

2.000
3.000

150
NORM/Alunskifer 20.000

Avfall og forurensede masser som mottas på deponi for ordinære masser er vist i tabell 2

Tabell 2. Estimerte mengder forurensede masser og ordinære avfall mottatt på deponi ved
dagens nasjonale anlegg for farlig avfall.

Type Avfall Beskrivelse Estimert mengde/år*

Ordinært Avfall
Produksjonsavfall ordinært
Bunnaske
Flyveaske ordinært
Forurenset sediment ordinært
Forurenset jord ordinært
Uorganisk avfall ordinært
Flytende ordinært

20.000
60.000
15.000
10.000

150.000
2.000

10.000
*mengder er basert på data fra avfallsstatistikk/SSB fra 2014

12) Hvordan vil relevante prosesser som avgassing, avvanning og komprimering av det
farlige avfallet utføres?

BMR vil bygge videre på NOAH’s prosess med kjemisk stabilisering men vil
prioritere en tørrere prosess

Internasjonalt finnes en rekke forskjellige teknikker og løsninger for gjenvinning,
behandling, stabilisering og deponering av farlig avfall. BMR har gjort en vurdering
av tilgjengelige metoder, se referanseliste vedlegg 1. Behandlingsmetodene har
som prinsipp at de enten gjenvinner energi (organisk avfall), fjerner og/eller
immobiliserer løselige salter, tungmetaller og organiske miljøgifter slik at deponikrav
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ivaretas på en kostnadseffektiv måte, eller at krav til gjenvinning av råstoffer og
materialer (aggregater) tilfredsstiller et marked og myndighetskrav. Ved deponering
må avfallet tilfredsstille gjeldene krav til avfallsklasse.

Med dagens avfallsmengder og marked for farlig avfall er det naturlig å bygge videre
på den prosesskunnskap som nasjonalt er etablert. Herunder med et økt fokus på
gjenvinning av avfall der dette er mulig basert på gjeldende lovverk og miljøkrav.

Figur 5. Behandling av avfall etter rensing av avgasser fra forbrenningsanlegg.
Flyveaske er en av de største markedssegmentene innen farlig avfall i Norden.
(APC=Air Pollution Control)

Behandlingsmetodene som er vurdert er innrettet for å møte gjeldene miljøkrav på
en mest mulig kostnadseffektiv måte. Flere av de tilgjengelige teknologiene krever
store investeringer og er da i et langsiktig perspektiv avhengig av at
miljøforvaltningen aksepterer og favoriserer en slik behandling. Inntekter og
kostnader med å avhende det farlige avfallet vurderes ut fra følgende forenklede
modell hvor hvert trinn har en kostnad eller inntekt:

NOAHs prosess på Langøya karakteriseres som kjemisk stabilisering hvor
svovelsyre fra Kronos-Titan benyttes for å nøytralisere og stabilisere flyveaske i en
slurrybasert prosess. For effektiv utnyttelse av et fremtidig gruvevolum anser BMR
det som helt nødvendig at stabiliserte masser avvannes før deponering. Dette da
det antas at konsolidering av gipsmasser i en gruveløsning ikke er effektiv uten
overliggende trykk. Det vil derfor søkes utvikling av en prosess som ikke er
slurrybasert, men der avfallsmassene i større grad solidifiseres før deponering i
gruvesystemet.
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Flere forhold er vurdert knyttet til om en behandlingsmetode er egnet for tilgjengelig
markedsgrunnlag for farlig avfall på en ny lokasjon.

- Hvilke avfallstyper som skal mottas til anlegget og tilgjengelige
logistikkforhold (herunder mottak av tørr eller fuktet flyveaske)?

- Hvordan avfallet skal transporteres fra kai/mottak og til
gruvedeponi. Skal behandlingsanlegget plasseres nærme gruver
og deponi eller ved kaifront?

- Lager/buffer-forhold i forhold til logistikk og prosesskapasitet
- Hvilke lokale fortrinn som eksisterer ved anlegget på Raudsand. Er det

nærliggende industri med utnyttbare biprodukter eller tilgjengelige
energikilder?

- Hvilke forretnings- og lokasjonsmessige fortrinn som BMR har i
tilknytning til FA- markedet i Norge.

- Avstand fra avfallsprodusent og til prosessanlegg og deponi

Utgangspunktet for valg av behandlingsløsninger er at avfallet som mottas i dagens
anlegg på Langøya også skal behandles i et mulig fremtidig anlegg på Raudsand.
BMR fokuserer på prosessløsninger som er basert på lavere grad av væskeforbruk
ved behandling av flyveaske for å gi en raskere konsolidering og mindre mengde
med overskudd av prosessvann som må behandles.
Her vil BMR trekke på kompetanse fra asfalt og betongindustrien , hvor Veidekke er
en stor aktør. En behandlingsprosess basert på solidifisering (tørr prosess) vil også
øke deponivolumet i fjellhallene og vil være fordelaktig både med hensyn til
«innstøping» av annet avfall i egne tørre celler. Dette kan være NORM, EE og
batterier. Egne celler gjør det mulig å hente ut avfallet for gjenvinning dersom
verdien på avfallet endres. For behandling av andre avfallstyper enn syre og
flyveaske, se tabell 4 nedenfor

Prosessbeskrivelse

Produktet fra hovedprosessen knyttet til stabilisering av de to store avfalls-
fraksjonene, avfallssyre fra pigmentproduksjon og flyveaske fra avfallsforbrenning,
vil danne grunnlag for innbinding og stabilisering av annet farlig avfall. Til forskjell
fra dagens behandlingsprosess på Langøya vil foreslått behandlingsmetode for
Raudsand-alternativet være basert på en prosess med bruk av mindre væske – en
solidifiseringsprosess basert på de samme kjemiske stabiliseringsprinsippene som
på Langøya og Ferrox-prosessen (Lundtorp, 2001).

En forenklet skisse over en slik prosess er beskrevet i figur 6 nedenfor, og
inneholder følgende hovedelementer:

1. Forbehandling av avfallssyre f.eks. med kalk-substanser
2. Forbehandling av flyveaske for utreagering og reduksjon av

avgassingspotensiale
3. Solidifisering av flyveaske og syre-kalk-blanding
4. Utkjøring, komprimering og deponering av stabilisert masse.

Anlegg for denne type tvangsblanding vil være basert på standardiserte
betongblandeverk, noe som vil kunne holde investerings- og kostnadsnivået på et
moderat nivå.
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Figur 6. Skisse til en mulig prosessløsning for Raudsand. Nøytralisering - og
solidifiseringsprosess.

Tabell 4. Behandlingsalternativer for annet farlig avfall enn flyveaske og syre for Raudsand
alternativet.

Type behandling Beskrivelse
Estimert
mengde Kommentarer

Deponering i egen celle
uten innblanding av
produkt fra hovedprosess

Inkl ordinært avfall og
jord definert som farlig
avfall med lavt
utlekkingspotensiale

50.000

Deponering og isolering
FA

Tom og tørr celle som
støpes igjen. Avfall kan
senere hentes ut hvis verdi
endres.

50
Norm, EE, batterier

Deponering i solidifiserte
masser (farlig avfall)

Kvikksølvavfall,
alunskifer, annet
lavradioaktivt avfall

50.000
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Utreagering i eget
basseng

Avfall med Mg og Al,
reaktivt avfall og Li-
batterier

30.000

Avfall utreageres med
vann under manuell
omrøring og oppsyn

Kjemisk stabilisering

Nøytralisering og kjemisk
stabilisering av flytende
og fast farlig avfall

5.000

Inkl småemballert avfall.
Må kondisjoneres i eget
tankanlegg

Forurenset jord og sedimenter (ordinært avfall) er ikke med i oversikten.

Avgassing .

Grunnet innhold av aluminium og andre gassdannende forbindelser i flyveaske, samt
kjemiske forhold der jernholdig svovelsyre og flyveaske reagerer med hverandre, oppstår det
et betydelig potensiale for dannelse av hydrogen. Produksjon av hydrogen i et lukket og
komplisert gruvesystem kan medføre betydelig risiko for eksplosjon ved høy konsentrasjon av
hydrogen (> LEL, lower explosive limit).

Tiltak for å redusere avgassing av hydrogengass er knyttet til prosessutvikling. Dannelse av
hydrogengass fra prosessen kan reduseres eller elimineres ved å holde høy pH gjennom alle
ledd i behandlingsprosessen. Det vil i tillegg utvikles en forbehandlingsprosess der flyveaske
fra avfallsforbrenning utreageres/ fuktes med vann før prosessering.

En stor fordel med forretningsmodellen til BMR er at uttak av stein vil kunne tilpasses
gruvedeponiet for farlig avfall. I praksis betyr dette at gruvestruktur og -celler vil designes på
en slik måte at evt dannelse av overskuddsgass vil ledes/luftes naturlig ut av gruvesystemet.

Gjenvinning

For de aller fleste farlig avfallstyper er det riktig med ut-av-kretsløpet-filosofi grunnet potensiell
negativ miljøpåvirkning. For gitte avfallstyper kan det imidlertid foreligge et potensiale for
gjenvinning eller omklassifisering og plassering av avfallet et høyere sted i avfallspyramiden.
Krav i lovverket for omklassifisering og evt end-of-waste vurderinger må oppfylles.

Eksempler på avfallstyper som kan/bør vurderes til gjenvinning er:

1) Katodeavfall og Aluminiumslagg fra nærliggende aluminiumsindustri. Katodekull fra
blant annet anlegget på Sunndalsøra inneholder store mengder grafitt/karbon som kan
gjenbrukes til energiformål. Det finnes anlegg i Norden/Europa som kan nyttiggjøre
seg denne fraksjonen. Utfordringen til en slik gjenvinningsløsning er utvikling av
robuste knusemetoder, samt at mottagende forbrenningsanlegg kan håndtere større
mengder fluor i avgassystemet.

2) Forurenset Blåsesand. Denne fraksjonen utgjør 2-3.000 tonn pr år i Norden og
burde kunne gjenvinnes. Det foregår utredninger og studier, herunder bruk av
nanoteknologi (Høyskolen i Sør-Øst-Norge) for å utvikle en prosessmetode for dette.

3) Forurensede masser. Ulike biologiske og kjemiske metoder finnes for
volumreduksjon, separasjon og behandling. Et mulig ettermarked for massene må
sammenliknes med kostnader for behandling og deponering av hele volumet. Forhold
må vurderes fra sak til sak.
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4) Bunnaske. Utsortering av stål/jern-fraksjon fra bunnaske før deponering. En god
del bunnaske deponeres på deponier for farlig og ordinært avfall. Det vil være
hensiktsmessig å utrede mulighet for å etablere en slik behandlingsmetode på
Raudsand.

13) 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?

BMR sikter på å motta syre samt produsere et solidifisert sluttprodukt av denne
med lavest mulig utlekking av tungmetaller

Fra pigmentproduksjon hos Kronos Titan i Fredrikstad produseres det årlig opp mot 250.000
tonn avfallssyre. Denne syren er en fortynnet variant av svovelsyre (ca 25 vektprosent).
Foruten et moderat innhold av tungmetaller inneholder denne syren store mengder (ca. 4%)
toverdig jern som bør utnyttes til stabilisering av tungmetaller i annet farlig avfall.

Det foreligger et mulig overskudd av syre ved dagens gipsbehandling på Langøya og det kan
bli nødvendig å tilføre økt mengde kalkholdig materiale for å opprettholde en stabil prosess og
sluttprodukt. Det er ønskelig å produsere et solidifisert sluttprodukt med moderat til høy pH
for lavest mulig utlekking av tungmetaller.

Det er opprettet kontakt med Omya for mulig gjenbruk av kalkholdige bi- og avfallsprodukter
herfra. En lokal prosessutnyttelse i et fremtidig behandlingsanlegg for farlig avfall antas å
være en miljøriktig vurdering i dette tilfellet. BMR ser for seg en forbehandlingsprosess der
syre og kalkholdig slurry blandes før solidifisering med kalk-, oksid og silikatholdig flyveaske.

BMR vil se på muligheten for å nøytralisere overskuddssyre ved bruk av andre basiske
avfallmasser, som kan sluttdisponeres på godkjente mottaksanlegg i nærområdet.

14) Flyveaske er også en omfattende del av det farlige avfallet som deponeres på Langøya
i dag. Hvilke planer er gjort for mottak av flyveaske og hvordan er denne fraksjonen tenkt
stabilisert?

BMR viser til beskrivelsen under punkt 11 for planer for mottak og punkt 12, særlig
sidene 14, 15 og 16, for beskrivelse av prosess for stabilisering av flyveaske



22

Bergmesteren Raudsand AS

15) Er det gjort testforsøk med prosessene som er tenkt tatt i bruk?

Ja, det er gjort pilot med nøytralisering av svovelsyre og med jernsulfat fra Kronos
Titan

16) Hvordan er det farlig avfallet tenkt transportert til anlegget?

Avfallet er i all hovedsak tenkt transportert sjøveis med fokus på frakt begge veier

Bergmesteren Raudsand AS (BMR) er i dag i ferd med å avslutte gamle deponier ved bruk av
lettere forurensede masser. Deponi 1 antas sluttført neste år mens det planlagte Deponi 2 vil
bli avsluttet ved å anlegge nytt deponi over det gamle i h.h.t dagens avfallsforskrift. Dette er
uavhengig av planene om deponi for uorganisk farlig avfall i fjellhaller. Deponi 2 vil ha en
kapasitet på 1 250 000 m3 med ordinært avfall. Det avfall som så langt er mottatt er
ankommet bulk med båt fra blant annet vårt mellomlagringsanlegg ved kai i Trondheim.
Denne transporten er gjort til ”Grønn logistikk” ved å benytte returfrakt på båter som pr. i dag
skiper tilsatsstoffer i form av sand, grus og stein til asfalt- og betongproduksjon. Fartøyene har
normalt ellers ville gått tom i ballast på retur. Ved å utnytte muligheten for returfrakt blir derfor
transporten rimeligere samtidig som det gir en bedre miljømessig utnyttelse av ressursene
enn andre transportformer.

BMR og Veidekke er i ferd med å bygge opp en nasjonal infrastruktur for mellomlagring av
forurensede masser (og eventuelt uorganisk farlig avfall) på strategiske plasser i Norge. BMR
vil være avhengig av slike mellomlager- og omlastingsstasjoner for å kunne få ett effektivt,
rasjonelt og miljøvennlig logistikksystem. Systemet vil også måtte etableres for import av
avfall fra det nordiske markedet.

Fremtidens transport

BMR satser på å transportere nesten alt avfall til Raudsand med skip. BMR og Veidekke har
erfaring med båtfrakt i bulk av lettere forurensede masser og tilsatsstoffer. BMR har vært i
kontakt med redere for å utrede en slik transport med tanke på å frakte større mengder
uorganisk farlig avfall samt lettere forurensede masser fra Sør-Norge og Skandinavia til
Raudsand. Se punktet over som gjelder disposisjon av utsprengte masser (eksport av
tilsatsstoffer som sand, grus og stein).
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Ved lavt scenario, ref. Norconsult rapport, vil en måtte påregne at ett fartøy går i ”certeparti”
for BMR/Veidekke på årlig basis. Ved høyt scenario vil en måtte påregne full drift av minst to
fartøy. Fartøyene vil være +/- 5000 tonns selvlast/lossende bulkskip som er tilpasset formålet.
Tilpasning må skje med bakgrunn i frakt av flyveaske og evt. renset boreavfall som har
egenskaper som gjør de ustabile under transport.

Fartøyene som BMR ønsker å bruke er eksisterende bulkskip som det er flere nyere av i
markedet. Disse kan ved 3-5 års kontrakter ombygges til å dekke BMR formål. De fleste
tilgjengelige fartøyer kan også vurderes ombygd til diesel elektrisk drift, med batteri hybrid
mulighet inn og ut av havn i større byer med forurensningsproblem fra utslipp. Med dagens
avgiftssystem samt regjeringens satsning på miljøvennlig transport er slike vurderinger
naturlig. Dette er også i tråd med miljømålsetningen som den sittende regjering har.

Transport med båt vil fjerne en stor andel tungbiltransport som systemet i all vesentlig grad er
basert på i dag. I høysesong går det i dag 80 biler til mottak (på Langøya med ferge) hver
ukedag (vesentlig mindre om sommeren). Å få fjernet denne trafikken fra ett ellers belastet
trafikkområde som Østlandet, ved å få denne transporten over på sjøveis transport, er i tråd
med ”Regjeringens målsetning om gods fra land til sjø ” . Bulktrafikken med tungtransport
fra Sverige går i dag i med Bastøfergen og representerer en vesentlig miljøbelastning på
nærmiljøene.

Bilfrakt til et deponi på Raudsand vil kun være aktuelt fra nærområder som f.eks. Ålesund og
Sunndal. Allerede på distanser som fra Trondheim vil mellomlager og båtfrakt til Raudsand
være den beste løsningen, både miljø-, pris- og logistikkmessig.

Med hilsen
Bergmesteren Raudsand AS

Harald Storvik
Daglig leder

Vedlegg: 2
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Vedlegg 1

BMR har gjennomført en mulighetsstudie for å vurdere alternative behandlingsmetoder for
behandling av farlig avfall og flyveaske fra avfallsforbrenning spesielt. Det er i denne studien,
samt deler av dette brevet henvist til en del referanser. Disse er vedlagt her.
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