
 Oppdragsnr: 5164095 
   Side 1 av 40 

   

  Bergmesteren Raudsand AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deponi for ordinært avfall på Raudsand   
 
 

 
 
  

Driftssøknad i hht. Avfallsforskriften 
 
 
 
 
 
 
Januar 2017 
 



Oppdragsnr: 5164095
Side 2 av 40

PROSJEKTRAPPORT

Prosjekt nr.: 5164095

Aktivitetsnr.: 100

Rapportdato: 20 . Janua r 201 7

Tittel:

Deponi 2 for ordinært avfall på Raudsand
Drift ssøknad i hht. Avfall forskrift en

Forfattere:

Jens Erling Frøiland Jensen
Kevin Tuttle
Lena Evensen

Rapport nr.:

1

Oppdragsgiver:

Bergmesteren Raudsand AS
Kontaktperson/referanse:

Tore Frogner

Sammendrag:

Rapporten er søknad om etablering a v 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 tetti ng 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 sigeva nnsoppsamling 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 byg g - og anleggsvirksomhet, men med innhold av forurensningskomponenter under
grensen for farlig avfall .
Det er beskrevet et opplegg for avslutningstiltak og oppbygging av toppdekke. Videre er det beskrevet et
opplegg for etterdrift i min. 30 år etter avslutn ing .
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.

Emneord (4 stk.):

Avfallsdep oni
Etablering
Tiltak
Avslutning

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Nesset

Utarbeidet: Jens Erling Frøiland Jensen

Fagkontrollert: Kevi n Tuttle

Godkjent: Jens Erling Frøiland Jensen

Norconsult AS, Hovedkontor
Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika
Telefon: 67 57 10 00
Telefax: 67 54 45 76
E - post: firmapost@norconsult.no
Internett: http//www.norconsult.com
Bankgiro: 5005.05.49663
Foretaksreg.: No 962392687 MVA



 Oppdragsnr: 5164095 
   Side 3 av 40 

   

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1 INNLEDNING ................................................................................................... 5 

1.1 INTRODUKSJON .................................................................................................................................... 5 
1.2 TILTAK OG BELIGGENHET .................................................................................................................... 5 

1.2.1 Lokalisering .................................................................................................................................. 5 
1.2.2 Berørte eiendommer/naboer ......................................................................................................... 5 

1.3 LOKALE OVERORDNEDE FORHOLD OG MULIGE KONSEKVENSER AV TILTAKET ................................... 6 
1.4 SØKER .................................................................................................................................................. 7 
1.5 BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING (KU) ........................................................................................ 7 
1.6 GJELDENDE TILLATELSER .................................................................................................................... 7 
1.7 SØKNAD – I HHT.  DEPONIFORSKRIFT ................................................................................................. 7 

2 AVFALLSTYPER OG -MENGDER TIL DEPONIET ................................ 9 

2.1 TILLATTE AVFALLSTYPER TIL DEPONIET ............................................................................................. 9 
2.2 ÅRLIGE MENGDER TIL DEPONI - PROGNOSER ....................................................................................... 9 

3 FYLLINGSVOLUM OG LEVETID ............................................................. 11 

3.1 FYLLINGSVOLUM ............................................................................................................................... 11 
3.2 LEVETID OG TOTALE MENGDER I DEPONI .......................................................................................... 11 

4 LOKALITETSBESKRIVELSE OG EKSISTERENDE FORHOLD........ 12 

4.1 GENERELL BESKRIVELSE ................................................................................................................... 12 
4.2 DEPONI FOR MØLLESTØV ................................................................................................................... 12 
4.3 GEOLOGISKE FORHOLD ...................................................................................................................... 13 
4.4 HYDROGEOLOGISKE FORHOLD ........................................................................................................... 14 
4.5 EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR OG ANLEGG .................................................................................... 17 

4.5.1 Håndtering/kontroll og utslipp av sigevann ............................................................................... 17 
4.5.2 Andre tiltak ................................................................................................................................. 17 
4.5.3 Støy ............................................................................................................................................. 17 

4.6 PLANLAGTE AVBØTENDE TILTAK FOR NYTT DEPONI 2 ....................................................................... 18 
4.6.1 Tiltak på deponi for møllestøv .................................................................................................... 18 
4.6.2 Miljørisikovurdering – konklusjoner .......................................................................................... 18 
4.6.3 Fysiske tiltak for utlekkingskontroll på nytt deponi 2 ................................................................ 19 
4.6.4 Tiltak for sigevannsoppsamling ................................................................................................. 19 
4.6.5 Rensing av sigevann ................................................................................................................... 20 
4.6.6 Tiltak for overvannsavskjæring og -bortledning ........................................................................ 22 
4.6.7 Andre miljøtiltak ......................................................................................................................... 22 

5 OPPLEGG FOR DRIFT, OVERVÅKING OG KONTROLL AV NYTT 
DEPONI 2 OG FOR DEPONI FOR MØLLESTØV ......................................... 23 

5.1 DRIFTSOPPLEGG ................................................................................................................................. 23 
5.1.1 Generelt opplegg ........................................................................................................................ 23 
5.1.2 Deponering av spesielle avfallstyper ......................................................................................... 23 

5.2 MILJØOVERVÅKNING ......................................................................................................................... 24 
5.2.1 Utgangspunkt .............................................................................................................................. 24 
5.2.2 Sigevannsovervåking fra deponiområdet ................................................................................... 24 
5.2.3 Overvåking av sigevannssediment.............................................................................................. 26 
5.2.4 Overvåking av sigevann fra møllestøv ....................................................................................... 27 
5.2.5 Overvåking av overflatevann og grunnvann .............................................................................. 27 
5.2.6 Prøvetaking ................................................................................................................................ 28 
5.2.7 Prøvetakingspunkter ................................................................................................................... 28 
5.2.8 Vannføring .................................................................................................................................. 28 



 Oppdragsnr: 5164095 
   Side 4 av 40 

   

5.2.9 Vannstandsobservasjoner ........................................................................................................... 28 
5.2.10 Videre luftovervåking ................................................................................................................. 28 
5.2.11 Overvåkning av resipienten ........................................................................................................ 28 
5.2.12 Rapportering .............................................................................................................................. 28 

5.3 KONTROLLOPPLEGG ........................................................................................................................... 28 

6 PLAN FOR AVSLUTNING OG ETTERDRIFT ......................................... 30 

6.1 MÅLSETNING FOR EN AVSLUTNINGSPLAN ......................................................................................... 30 
6.2 AVSLUTNINGSPLAN ............................................................................................................................ 30 
6.3 LANDSKAPSTILPASNING OG OPPBYGGING AV TOPPDEKKE ................................................................ 30 

6.3.1 Oppbygging av toppdekke .......................................................................................................... 30 
6.3.2 Terrengutforming ....................................................................................................................... 31 
6.3.3 Massebehov toppdekke ............................................................................................................... 31 

6.4 KOSTNADER TIL AVSLUTNING ............................................................................................................ 32 

7 ETTERDRIFT OG FINANSIERING ........................................................... 33 

7.1 DRIFTSOPPLEGG I ETTERDRIFTSFASEN ............................................................................................... 33 
7.2 ETTERDRIFTSKONTROLL MED MILJØUTSLIPP ..................................................................................... 33 

7.2.1 Krav og anbefalinger i eksisterende veileder ............................................................................. 33 
7.2.2 Anbefalt etterdriftsopplegg for deponi 2 og deponi for møllestøv ............................................. 33 

7.3 ETTERBRUK, BEGRENSNINGER OG ANBEFALINGER ............................................................................ 34 
7.4 FINANSIERING AV AVSLUTNING OG ETTERDRIFT ............................................................................... 34 

7.4.1 Regelverk og hjemler .................................................................................................................. 34 
7.4.2 Finansiering - utgangspunkt ...................................................................................................... 35 

7.5 KOSTNADER - ETTERDRIFT ................................................................................................................ 35 
7.6 OPPSUMMERING AV KOSTNADER ....................................................................................................... 35 
7.7 FINANSIERING OG SIKKERHET ............................................................................................................ 36 

 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 Lokalisering av foreslått deponi 2 med eiendomsgrenser 
Vedlegg 2 Testresultater   -   utlekkingstester av møllestøv 
Vedlegg 3 – Flytskjema for basiskarakterisering 1 – 5 
Vedlegg 4 – Vurdering av rensemetoder 
 
 
Tegninger  
Tegn. nr. 1 - 32  



 Oppdragsnr: 5164095 
   Side 5 av 40 

   

 

1 INNLEDNING 

1.1 INTRODUKSJON 

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. 
 
I hht. Avfallsforskriften søkes det om tillatelse til deponering (driftsstillatelse) etter forskriftens krav, basert 
på dispensasjon i hht. en miljørisikovurdering. Dette dokumentet gjelder som en driftssøknad med 
nødvendig vedlegg. I tillegg kommer miljørisikovurdering som leveres snart. Konklusjoner i denne legges til 
grunn i tiltaksvalg. 
 

1.2 TILTAK OG BELIGGENHET 

1.2.1 Lokalisering 

Tiltaket det søkes om er en planlagt deponiutvidelse oppå et område ved Raudsand gruver kalt deponi 
2. Tiltaket er av kategori 2 og vil være deponi for ordinært avfall og vil i tillegg kunne ta imot ikke 
reaktivt farlig avfall (asbest osv.)  
 
 Dette vil gi muligheter for fortsatt drift av anlegget på Raudsand i 20-30 år framover. 
 
 
Deponiet har beliggenhet nord: 7214135 øst: -743636 (EUREF89 UTM-sone 36) 
 
Totalt utgjør det nye arealet innenfor de forutsatte deponibegrensninger ca. 63.100 m2. 
 
Tiltaket ligger i Nesset kommune på gnr./bnr. 40/81 og 40/50. Eiendommen med naboeiendommer er vist på 
kart i vedlegg 1. 
 

1.2.2 Berørte eiendommer/naboer 

Følgende har eiendommer som ligger inntil eiendommene som tiltaket ligger på: 
 
Tabell 1  Berørte naboeiendommer 
 
Gnr. Bnr. Eier 
89 1 Sameiet Brakstadstranda, Gjemnes 

kommune 
40 13 Veidekke ASA 

40 49 Staten v/Næringsdepartementet 
 
Siden eiendommene tiltaket ligger på har brede buffersoner (min. 50 m) utenfor deponigrensene ansees 
ingen av disse eller andre eiendommer å bli berørt. 
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1.3 LOKALE OVERORDNEDE FORHOLD OG MULIGE KONSEKVENSER AV TILTAKET 

Deponiområdet ligger i et dalsøkk som dels er naturlig fjellgrunn og dels utsprengte områder etter uttak av 
malm (se tegn. 01 for oversikt over dag-/malmbrudd) 
 
Nærmeste bebyggelse og/eller naboaktivitet (noen få boliger) er ca. 0,8 km unna, mens tettbyggelse er ca. 
1,2 km unna.  
 
Adkomst skjer fra E39 via fylkesveg 666 av god standard. Dagens og framtidig trafikkbelastning fra annen 
trafikk på dagens adkomstveg er relativt beskjeden (ÅDT 580, økende til ÅDT 600).  
 
Følgende arealer framkommer ut fra de foreslåtte løsninger og begrensinger: 
 

• nedbørsfelt som ikke er avskåret og som drenerer inn på deponiområdet: 65 000 m2 
• areal av selve deponiet: 63 100 m2 
• areal av område med dobbel membran og supplerende naturlig tetting: 44 700 m2 
• areal av bratte sideskråninger med enklere tetteløsning: 18 400 m2 

Det er foreslått løsninger i overgangene for hvordan vann fra brattere sideskråninger skal renne inn oppå 
membranen.  
 
Det skal etableres egen løsning for deponi med møllestøv med egne sigevannsoppsamling og transport ut til 
overvåking og ved behov rensing.  
 
Alt sigevann fra det nye deponiet skal samles opp, renses og slippes ut i Tingvollfjorden på 30 m dyp. Fra 
utslippsstedet er det ingen grunne terskler utover i fjorden før den treffer innløp fra havet via to sund lenger 
ute.  
 
Fjellet i området er i hovedsak granittiske/diorittiske gneiser som har intrusjoner av gabbroer/doleritter. 
Disse intrusjonene ble under den kaledonske metamorfosen omdannet til amfibolitter. Disse malmførende 
amfibolittene er i seg selv tette. Utsprengning av malm har medført oppsprekking i overflaten. Det er flere 
mindre sprekkesoner på tvers nedover i området.  
 
Det er utarbeidet en miljørisikovurdering i henhold til Vedlegg I i kapitel 9 i Avfallsforskriften. Denne 
miljørisikovurderingen konkluderte med at det ikke er sannsynlighet for diffuse lekkasjer av sigevann over 
5% av tilført vannmengde, slik at dette bør kunne gis fritak for forskriftens krav om en fullverdig geologisk 
barriere kombinert med kunstig bunnmembran i deponiets bunn og sider. I stedet er det foreslått 
bentonittmembran og en kunstig membran i bunn kombinert med pålegging av membrantetting og injisering 
av sprekkesoner i de bratte fjellsidene. 
 
En tidligere GIS analyse av ytre miljø forhold ved mulige deponier på Raudsand viser at det ikke er påvist 
noen naturvernområder eller kulturminner innenfor 1000 m fra foreslått deponi 2. I forhold til rødliste arter 
er databasens artskart lagt til grunn (kategoriene: kritisk truet, sterkt truet, sårbar og nær truet). Det er påvist 
flere rødlistearter i området, men disse ligger i tettbebyggelsen ved Raudsand, dvs. relativt langt unna et nytt 
deponi 2. Det er registrert noe klåved (en plante med status nær truet) rett sør for område for deponi 2. Det 
er ansett som svært lite trolig at rødlistearter blir påvirket av et deponi i Raudsand.  
 
Det er ingen boliger eller annen aktivitet i umiddelbar nærhet. Nærmeste bebyggelse er ca. 600 m unna. 
 
Det er flere vassdrag rundt det foreslåtte deponiområdet, men disse ligger høyere oppstrøms eller er adskilt 
fra dette med terrengrygger som utgjør vannskiller, og det anses som lite trolig at vassdragene vil bli 
påvirket av deponiet.  
 
Det er heller ikke spesielle friluftsinteresser og fritidsbebyggelse i det nærliggende området hvor tiltaket kan 
få innvirkning. Nærmeste fritidsbebyggelse er ca. 2 400 m unna. 
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Det er ikke fare for uforutsette naturlige ulykker som stein-/jordras, snøskred, oversvømmelser osv. i 
området. Deponiområdet har noen bratte fjellsider som utgjør en risiko for mindre ras og steinsprang, og 
dette må løses i planlegging og etablering gjennom rensk, tildekking/sikring osv. 
 

1.4 SØKER 

Søker er Bergmesteren Raudsand. 
 
Søkers kontaktperson er Tore Frogner, email: tore.frogner@veidekke.no  
Tlf. nr. : 21 05 50 00 
Mobil : 41 66 05 29 
 
Grunneier er dels Bergmesteren Raudsand AS og dels Staten ved Næringsdepartementet. 
 

1.5 BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING (KU) 

Tiltaket er i utgangspunktet ikke underlagt obligatorisk krav om pålagt KU i henhold til Plan- og 
bygningsloven (KU-forskriften §2). Vedlegg II i forskriften sier at for «Større deponier for masse på land og 
i sjø» skal det vurderes om tiltaket gir «vesentlige virkninger for miljø og samfunnkonsekvenser» i hht. 
vedlegg III i forskriften.  
 
Ut fra en vurdering av de stedlige forhold som er kartlagt tidligere og eksisterende og planlagte miljøtiltak 
og infrastruktur, kommer ikke tiltaket inn under kriteriene i KU-forskriftens vedlegg III.  
 
Det er imidlertid en KU under utførelse i forbindelse med ny reguleringsplan for hele gruveområdet, som 
også vil inkludere dette tiltaket. Det skal dermed være tilgjengelig en KU som en del av søknadsprosessen. 
 

1.6 GJELDENDE TILLATELSER 

Gjeldende tillatelse til deponering av saltslagg og filterstøv i deponiet «Bergmesteren» på Raudsand er gitt 
av Miljødirektoratet, datert 21.01.2003. Den gjelder for det som benevnes som deponering av saltslagg og 
filterstøv fra Aluvest og er en endring av tillatelsen av 08.10.1999, og den omfattet en deponering av 
filterstøv på deponiet «Bergmesteren» på Raudsand, som ligger sentralt på det planlagte deponiområdet.  
 
Det er i tillatelsen satt vilkår om overvåking og diverse tiltak, samt krav om avslutnings- og etterdriftsplan. 
 

1.7 SØKNAD – I HHT.  DEPONIFORSKRIFT 

Denne søknaden gjelder etablering og drift av deponi 2 på nytt areal ved Raudsand gruver fra 2017 
og 20-25 år framover i henhold til Avfallsforskriften av 1.06.2004, kapitel 9. 
 
Det omsøkte tiltaket er av kategori 2 og vil ta imot såkalt ordinært  avfall, men uten de 
avfallsfraksjoner som ikke er tillatt i hht. deponiforbudet fra 2009 . 
 
For det nye området må en endelig løsning avgjøres etter en detaljert grunnundersøkelse her.  De tiltak som 
foreløpig forutsettes her er: 
 

• Rensk og rensprengning av alle fjellsider og tilgjengelig bunnparti 
• Tildekking med marin tett leire av eventuelle synlige sprekkesoner på flate deponiarealer i 

bunn som er tilgjengelig  
• Bearbeiding og planering av stein- og løsmasser i bunn og sider av området  
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• Injisering av potensielt vannførende sprekkesoner i fjell i de bratte sidene av deponiområdet 
• Påsprøyting av sprøytebetong med kunststoffmembran utenpå og beskyttelse utenpå dette 

igjen på sprekkesoner i fjell i de bratte sidene 
• Utlegging av utjevnende underlagsmasser i det meste av bunnområdet med maks. helning 

1:2,5 
• Etablering av dobbel membran oppå dette; en kunstig HDPE-membran og en 

bentonittmembran 
• Etablering av et oppsamlings- og transportsystem for grunnvann og oppstrøms overvann 

under membranene  
• Etablering av et heldekkende min. 0,5 m drenslag oppå membranene på det flatere 

bunnområdet 
• Etablering av et heldekkende drenslag utenpå de bratte sideskråningene gjennom fylling av 

drenerende masser inntil fjellet under drift 
• Etablering av et separat oppsamlings- og transportsystem for sigevann fra møllestøvområde 

under membranene, videre transport ut til rensing eller utslipp via lavpunkt nederst i 
området 

• Etablering av et oppsamlings- og transportsystem for sigevann fra deponi 2 i drenslaget 
oppå membranene, med tett gjennomføring i lavpunkt nederst i området 

• 3 separate transportledninger ut av deponiet til område nedenfor (overvann, sigevann fra 
møllestøv, sigevann fra deponi 2) til hhv. terrengutslipp og sigevannsrenseanlegg 

• Etablering av et renseanlegg med tilsetting av fellingskjemikalier, lufting, 
sedimenteringsbasseng og etterbehandling med sandfilter og kullfilter 

• Påslipp av renset sigevann til tunnelinntak på kote +25 og videre via tunnelsystemet til 
dypvannsutslipp på 30 m i sjøen 
 

 
Gjennom utført miljørisikovurdering og supplerende vurderinger er det lagt til grunn at dette er en 
tilstrekkelig løsning for deponi 2. Det vil være kontrollmålinger av renset sigevann og drensvannet fra 
møllerstøvet slik at eventuelt uakseptabelt utslipp kan lett fanges og renses i fangdammen nedstrøms 
deponiet. 
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2 AVFALLSTYPER OG -MENGDER TIL DEPONIET 

2.1 TILLATTE AVFALLSTYPER TIL DEPONIET 

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: 
 

 Middels og lett forurensede masser fra bygg- og anleggsvirksomhet 
 Forurensede gravemasser i urbane og industrielle områder   
 Betong 
 Sedimenter fra mudringsoperasjoner 

 Skytebanemasser 
 Rest fraksjon fra behandlet borkaks. 
 Bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg etter utsortering av metaller 
 gateoppsop, ristgods, silgods og sandfang- og aktiv kullavfall fra avløpsrenseanlegg  
 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: 
 

 biologisk nedbrytbart avfall, med unntak av avfall hvor totalt organisk karbon (TOC) ikke overstiger 
10 % eller hvor glødetapet ikke overstiger 20 %. 

 Farlig avfall – avfallstyper merket med * i den Europeiske avfallslisten (EAL-listen) 
 Avfall med innhold som overskrider grenseverdiene i avfallsforskriftens kapitel 11, vedlegg II. 
 Smittefarlig avfall 
 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. 
 

2.2 ÅRLIGE MENGDER TIL DEPONI - PROGNOSER 

Alt innkommende avfall skal veies og kategoriseres. En vil derfor få god historisk oversikt over de mengder 
som vil være deponert på området. 
 
Den største mengden som ville kunne komme inn på deponiet vil være lettere og middels forurensede 
løsmasser fra fjerning av identifiserte utbyggingsområder med forurenset grunn. Denne mengden vil være 
svært avhengig av hvilke utbygginger som skjer og hvor de er. Det vil dermed kunne være stor variasjon fra 
år til år. Det tas også sikte på å kunne ta imot avvannede mudringsmasser samt bunnaske fra 
avfallsforbrenningsanlegg etter utsortering av metaller. 
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Det er også mulig det kommer inn mindre mengder andre typer avfall, som for eksempel gamle deponier 
som avdekkes og må fjernes i forbindelse med annen utbygging. 
 
Basert på en vurdering av mengder som oppstår innenfor et naturlig område logistikkmessig har 
Bergmesteren Raudsand foreløpig beregnet mengder avfall til deponi i årene framover. Disse er presentert i 
tabell 2. 
 
Tabell 2  Årlige mengder til deponi. 
 
Tidsrom Årlig mengde 

forskjellige avfallstyper 
som er tillatt 

Årlig mengde lettere og 
middels forurensede 
grave-/mudringsmasser 

Totale mengder i 
perioden 

0-5 år etter oppstart 25 000 tonn 50 000 tonn 375 000 tonn 
6-10 år etter oppstart 25 000 tonn 50 000 tonn 375 000 tonn 
11-15 år etter oppstart 25 000 tonn 50 000 tonn 375 000 tonn 
16-20 år etter oppstart 25 000 tonn 50 000 tonn 375 000 tonn 
21-25 år etter oppstart 25 000 tonn 50 000 tonn 375 000 tonn 
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3 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 (i hht. 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. 
 
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 i m3 av 

forskjellige avfallstyper 
som er tillatt 

Årlig mengde i m3 av 
lettere og middels 
forurensede grave-
/mudringsmasser 

Totale mengder i 
perioden 

0-5 år etter oppstart 17 000 m3 30 000 m3 235 000 m3 
6-10 år etter oppstart 17 000 m3 30 000 m3 235 000 m3 
11-15 år etter oppstart 17 000 m3 30 000 m3 235 000 m3 
16-20 år etter oppstart 17 000 m3 30 000 m3 235 000 m3 
21-25 år etter oppstart 17 000 m3 30 000 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. 
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4 LOKALITETSBESKRIVELSE OG EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 GENERELL BESKRIVELSE 

Det nye deponiområdet ligger i et småkupert terreng, vekslende mellom bart fjell, fjellkoller og 
myr/torvfylte forsenkninger med torv over morenemateriale. 
 
Mellom fjellkollene er det mindre daler med sprekker og svakhetssoner i berggrunnen. Nåværende 
fyllingsetappe er derfor avgrenset mot sør og vest av til sammen tre voller for å sikre kontroll med 
sigevannet.  
 

4.2 DEPONI FOR MØLLESTØV 

Kartet i vedlegg 1 viser også eiendomsgrenser, og man ser av figuren under at møllestøv-sekkene slik de 
ligger plassert i dag ligger på to forskjellige eiendommer, hvorav den ene er eid av Staten (den vestlige 
eiendommen. 
 

 
Figur 1 Plassering av møllestøv 
 
Det er deponert ca. 30 000 tonn møllestøv i området for deponi 2. Bildet som følger viser hvordan 
situasjonen er i dag. Møllestøvet er i dag fylt i bunn av dalen, så vann som renner gjennom må passere dette. 
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Figur 2 Møllestøv plassert i to deponier midt i og i siden av dalen

4.3 GEOLOGISKE FORHOLD

I d eponiområdet ble det drevet på den malmførende amfibolitten (brun farge) som er omsluttet av
granittiske/diorittiske gneiser (rosa og blekrosa farge) , som vist på etterfølgende illust ra sjon (deponiområdet
med områder med uttak av malmførende amfibolitt er innringet med svart ) .

Figur 3 Stedlige geologiske forhold
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Granittisk gneis er en forholdsvis massiv bergart med lav til moderat oppsprekking. Gneisen vil ha lav
hydraulisk konduktivitet og grunnvannsstrømningen vil være kontrollert av sprekker.

4.4 HYDROGEOLOGISKE FORH OLD

Det meste av deponio mrådet er et tidligere dagbrudd hvor det er hentet ut jernmalm via overflaten og et
gruvesystem . Tegning 1 bak viser dette systemet plassert på kartet. Under dagbruddet går det to
gruvetunneler som tidligere ble benyttet til å frakte ut jernmalm. Det er fl ere sjakter i dagbruddet som går
ned til tunnelene. Etterfølgende figur viser plan og et tverrsnitt av dagbruddet med sjaktene som går fra
dagbruddet til underliggende tunneler . Sjakten vist med gul strek ligger under møllesekkene, og denne
sjakten er ikke lokalisert i felt. Sjakten illustrert med grønn strek ligger relativt langt øst i dagbruddet,
nedstrøms for møllesekkene. Transporttunnelene er vist med rødt og rosa.

Figur 4 Plan og snitt av malmbrudd og underliggende gruvesyst em

Det er observert et punkt i felt hvor alt vannet drenerer under en sten, dette er trolig sjakten som ut fra
tegningene leder vannet ned i underliggende gruveganger. Gruvegangen med utløp på kote +101, referert til
som bremsebanetunnelen i figuren foran , er lokalisert i felt. Ved utløpet av bremsebanetunnelen er det en
oppsamlingsdam for vann fra bremsebanetunnelen og overliggende gruvesystem , samt for overflatevann som
renner ned langs fjellsidene og kommer inni dammen. Tegning 7 viser det terrenget som har avrenning til
oppsamlingsdammen (fangdammen) .

For å kartlegge strømningsveiene for vann fra området og dagbruddet er det gjennomført flere
sporstofforsøk . Disse forsøkene viser at g ruvesjaktene i dagbruddet fungerer som sluk og ut fra
observasjoner i felt vil det meste eller alt vannet i dagbruddet drenere inn i gruvesjaktene. Et lite tilsig over
utløpet av bremsebanetunnelen antyder en mulig spredningsvei fra tunnel på kote +120, som ligger
dekket under en steinfylling. Dette vannet vil også følge fo rsenkningen i terrenget ned til
fangdammen .
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Dette lokale systemet ligger i betydelig avstand (ca. 200 m) fra de andre, større systemene mot sør, som vist 
på tverrsnittet på etterfølgende figur. 
 

 
Figur 5 Tverrsnitt nord-sør i grunnen (sett mot vest). 
 
 Det er svært lite løsmasser i deponiområdet og tilgrensende nedbørsfelt, og grunnvannet i området vil 
hovedsakelig strømme i eventuelle fjellsprekker. Ut fra geologisk og topografisk kart vil hoved-
sprekkeretningen i området være i øst-vestgående retning for store sprekkesoner. Det er også registrert 
sprekkesoner i nord-sør retning (parallelt Tingvollfjordens lengderetning) i sidene som vist på etterfølgende 
bilde. 
 

Deponi
området 
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Figur 6 Mindre sprekkesone i fjellside mot nord  
 
Det er ingen bebyggelse nær lokaliteten som blir eller evt. kunne bli forsynt fra grunnvann. Vanngiverevnen 
til berggrunnen i området viser seg å være meget begrenset. Det er ut fra dette ingen konflikt med 
grunnvannsinteresser på lokaliteten. 
 
Det er registrert nærliggende forekomster av marin leire i området ved Eidsvåg-Nesset som vist på 
etterfølgende figur (lyseblå farge). Dette kan gi tett og bearbeidbar leire til tettingstiltak. 
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Figur 7 Løsmassekart over Nesset – Eidsvåg-området (lyseblått er marin leire) 
 

4.5 EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR OG ANLEGG 

4.5.1 Håndtering/kontroll og utslipp av sigevann 

Det er deponert ca. 30 000 tonn møllestøv sentralt i området. Vann som renner gjennom dette er forutsatt å i 
hovedsak bli samlet opp i oppsamlingsdammen på kote +101 nedstrøms bremsebanetunnelen. Videre herfra 
ledes dette vannet ned til en lavereliggende tunnelinntak på kote +25 hvor det føres inn i det andre store 
gruvesystemet. Her blir det blandet med all annen avrenning (med langt større forurensning) fra hele det 
meget kompliserte Z-gruvesystemet, før det kommer ut i et felles utslipp til dypvannsutslipp på 30 meters 
dyp.  
 
Det er et oppstrøms nedslagsfelt etappe 2 på ca. 9 000 m2 (se tegn. 8). Overvann herfra fanges i dag opp i et 
sprekkesystem til en tunnel som ender ut øverst i det planlagte deponiområdet.  Vann fra tunnelen fanges 
opp og føres i tett OV-ledning et stykke ned i deponiområdet før det slippes ut og renner gjennom området 
med møllestøv før det meste renner ned i gruvesystemet nederst og ender ut bak fangdammen. 
 

4.5.2 Andre tiltak 

Rundt hele gruveområdet er oppsatt et 2 m høyt flettverksgjerde. Gjerdet skal hindre uvedkommende å gå 
inn på området av sikkerhetshensyn. Det er bom inn til området, som holdes låst. 

4.5.3 Støy 

 
Støy i området skapes av biltrafikk til og fra plassen, samt bruk av egne maskiner i forbindelse med 
avslutning/tildekking av nærliggende deponi 1. På grunn av begrenset støynivå og stor avstand til naboer 
betraktes ikke støy som noe problem i forhold til omgivelsene eller sett i forhold til vegtype og vegstandard.   
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4.6 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 og 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: 
 

• 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. 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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4.6.3 Fysiske tiltak for utlekkingskontroll på nytt deponi 2 

4.6.3.1 Utgangspunkt - tetting 

Den største utfordringen på området er de høy og bratte sideskråningene med fjell. Slike er erfaringsmessig 
svært vanskelige å få tette nok til å tilfredsstille forskriftens krav med løsninger som er praktisk 
gjennomførbare. Det er derfor naturlig å se på løsninger for de flatere bunnarealene og bratte sideskråninger 
hver for seg. 
 

4.6.3.2 Naturlig barriere 

  
I utgangspunktet legges til grunn at det først etableres en naturlig geologisk barriere, evt. med supplerende 
tiltak. Det gjøres en visuell kartlegging av flatere bunnarealer som er synlige for å finne eventuelle 
permeable områder i form av sprekkesoner. Supplerende tettelag kan oppnås ved legge på min. 1 m 
komprimert lokal tett (marin) leire på identifiserte sprekkesoner på flate områder. Det vil dermed være en 
naturlig barriere på det meste av bunnarealet. 
 
I bratte sideskråninger vil supplerende tetting være injisering av identifiserte sprekkesoner. Sammen med 
relativt tett fjell utenfor sprekkesonene vil en dermed få en rimelig tett barriere innerst.  
 
 

4.6.3.3 Supplerende tetting på flatere bunnarealer 

 
Tegn. 4, 5 og 6 og 14-21 viser hvordan en ser for seg å bygge opp det sentrale bunnområdet, som utgjør ca. 
44 300 m2, vs. ca. 70 % av det totale bunnarealet. Det legges opp til en dobbel membran på disse flatere 
områdene. Denne skal bestå av en HDPE-membran og en membran med bentonittmatter, evt. med et tynt 
drenssjikt mellom. Alternativt kan det benyttes en sammenføyd kombinert membran med de samme 
materialene. Innfesting av membran er vist på tegn. 30 og 31. Innledningsvis bygges bunn opp stedlige 
masser med fall maks. 1:2,5 slik at mindre skråninger og sprang jevnes ut. Massene vil være drenerende, og 
lede overvann og evt. grunnvann som trenger inn under membranene.  
 

4.6.3.4 Supplerende tetting i bratte sideskråninger 

I de bratte sideskråningene legges det opp til følgende supplerende tetting: 
 

• Det sprøytes på fiberarmert sprøytebetong på identifiserte sprekkesoner (ca. 10 cm tykkelse i snitt) 
• Utenpå sprøytbetongen sprøytes en fleksibel membran av kunststoff 
• Utenpå dette sprøytes på et dekklag med sprøytebetong 
• I overgangen til membran nederst langs skråningene sprenges ut et spor ca. 1 m rett inn ved hjelp av 

skånsom sprengning med sømboring (se tegning 31). Det sprenges også ut en innfestingsgrøft for 
bunnmembran. Dette fylles med komprimert plastisk leire. Dette vil hindre sigevann som renner ned 
i de grunne sprengingssprekkene å renne videre, men tvinges ut i drenslaget over membranene. 

 

4.6.4 Tiltak for sigevannsoppsamling 

Bunn av deponiet etableres slik at en får et bunntrau med fall mot påslippspunkt som vist på tegn. 5 og 6. 
Dette oppnås ved å flytte løsmasser og stein som ligger i området og ved behov tilføre mer. Bratte 
fjelloverganger vil også bli jevnet ut med egnede masser. Massene vil bli komprimert og større stein i 
overflaten fjernet.  
 
Oppå membranene må det etableres et heldekkende dreneringslag på 0,5 m tykkelse oppå hele området med 
2 membraner. I dette legges perforerte oppsamlingsledninger for sigevann som vist på tegn. 5 og 6. Disse 
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oppsamlingsledningene føres ut til kanten av deponiområdet på 5 steder i oppstrøms ende, med etablering av 
overvåkings- og spylepunkt her. 
 
Sigevannsledningene for deponi 2 samles i et lavpunkt like ovenfor endevoll nederst som vist på tegn. 07. 
Her føres de ned gjennom membranene i tett gjennomføring. Det bores hull opp fra det flate området 
nedenfor veg/endevoll opp til lavpunktet for membranen. Gjennom hullene føres overvannsledning, 
sigevannsledning fra deponi 2 og sigevannsledning fra møllestøv-området 
 

4.6.5 Rensing av sigevann 

4.6.5.1 Utgangspunkt 

 
Det antas at det blir et krav til rensing ved et nytt deponi 2. 
 

4.6.5.2 Resipient 

 
Tilgjengelig materiale og observasjoner (gamle flyfoto, gruvekart, terrengforhold og sporstofforsøk) viser at 
alt eller det meste av vann fra område for deponi 2 ledes ut i Tingvollfjorden via fangdammen og 
etterfølgende gruvesystem og dypvannsutslipp på 30 m. Det vil derfor ikke påvirke nærliggende bekker. 
 
Resipient er dermed Tingvollfjorden, som tidligere har mottatt betydelige forurensingsmengder fra 
anleggene på Raudsand. Dagens situasjon ut fra gjennomførte undersøkelser de senere årene er at en 
registrerer en forbedring av miljøforhold og lavere forurensningsinnhold.   
 
Det legges opp til at sigevannet renses slik at det ikke skjer en forverring av miljøforholdene i fjorden.  
 

4.6.5.3 Forutsatt rensing 

Den nye typen deponier (etter 2009) gir en helt annen sammensetning av sigevann enn de tidligere 
kommunale deponiene. Innholdet av organisk materiale er langt lavere, så biologiske renseprosesser er lite 
aktuelle. Mye av forurensningene er knyttet til partikler, så det er viktig å få felt ut maksimalt av disse. 
 
Her følger en vurdering av renseprinsipper knyttet til en del viktige parametere. 
 
Metoder som kan anvendes for fjerning av tungmetaller inkluderer: 
 
• Sedimentering/felling, gjerne supplert med kjemisk behandling (fellingskjemikalier) 
• Adsorpsjon med aktivkull 
• Bioadsorpsjon 
• Ionebytting 
• Omvendt osmose (RO) 
 
Av disse metodene er kjemisk felling den mest anvendte. Tungmetallene felles normalt ut som hydroksider 
eller sulfider. I den grad tungmetallene er bundet til partikulært materiale vil disse fjernes gjennom en 
effektiv partikkelseparasjon. 
 
PAH'er er en fellesbetegnelse for stoffer som består av flere aromatiske ringer og som ikke inneholder 
substituenter. Disse stoffene er svært hydrofobe og adsorberes til partikler med høyt innhold av naturlig 
organisk materiale. Da PAH'ene er bundet til partikulært materiale vil en effektiv partikkelfjerning også 
fjerne disse stoffene. 
 
BTEX er en fellesbetegnelse for stoffene benzen, toluen, etylbenzen og xylener.  Alle BTEX-stoffene er 
såkalte flyktige organiske komponenter, som innebærer at de har metningstrykk som gjør at de ved vanlige 
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betingelser kan gå over fra væskefase til gassfase og dermed unnslippe vannfasen. Ved lufting av vannfasen 
økes overflatearealet og unnslippingsgrad mellom væske- og luftfase. Et aerobt luftetrinn vil dermed også ha 
denne effekten. 
 
Det er gjort en vurdering av aktuelle rensemetoder; som:  
 
Sedimentering/filtrering 
Kjemisk felling 
Oksidasjon 
Biologisk rensing (aktivslam, biofilm) 
Membranseparasjon (RO) 
Adsorpsjon (aktivkull) 
Ionebytting 
Luftet lagune 
Biodammer med og uten vegetasjon 
Jordrenseanlegg 
Våtmarksfiltere 
 
En presentasjon av rensemetoder og egenhet for forskjellige forurensningsparametere er vist i vedlegg 6. Ut 
fra vurderingen er det anbefalt å legge til grunn følgende prosess (se tegn. 7 og 32): 
 

 
1 Innledende tilsetting av kjemikalier som øker flokkulering av partikler 
2 Etablering av trappeløsning med vannfall, hvor kjemikaliene blandes inn og det skjer en 

luftingsprosess 
3 Innføring i sedimenteringsdam, hvor det skjer flokkulering i første del (med delevegger) og rolig 

strømming for sedimentering/felling i siste del 
4 Overløpsanordning i nedkant av bassenget, som fører større overflateavrenning mer direkte til 

fangdammen. Dette vil være større regnskyll som faller på overflater uten deponert avfall av noe 
tykkelse. En slik støtbelastning til overløp vil dermed i stor grad være rent regnvann. 

5 Etterpolering i sandfilter før avsluttende kullfilter 
6 Påslipp til fangdammen nedenfor og derfra til Z-gruvesystemet på kote +25. 
7 Flyt ned gjennom Z-gruvesystemet ned til -150 og opp igjen til utslippsted med mengdemåling og 

analysepunkt på +4 og via dette til dypvannsutslipp i fjorden på 30 m dyp 
 
Anlegget er dimensjonert for å gi mellom 80 og 90 % utfelling av partikler, siden forurensningene i stor grad 
felles ut sammen med partiklene. Resterende oppløste forurensningene blir bundet til aktiv-kullfilter i siste 
trinn. 
 
 
Når en skal dimensjonere renseanlegget mht. maksimal vannmengde gjennom anlegget, vil Ssituasjonen med 
mest belasting fra utlekking av forurensing fra deponimassene vil være mot slutten av driftstiden, når hele 
deponiarealet er dekket med avfall. Samtidig vil eEn slik situasjon vil erfaringsmessig gi en meget stor 
fordrøyning, siden nedbøren må trenge gjennom finkornede masser før den går inn i sigevannssystemet. 
Hvor stor denne fordrøyningen er med denne nye deponitypen er det begrenset erfaring med. Mange 
undersøkelser fra kommunale deponier viser at en kan ha en forskyvning/fordrøyning hvor 
sigevannsmengdene kan vise en variasjon som ligger en eller flere måneder bak nedbørsvariasjonen. 
Døgnvariasjoner vil ofte jevnes betydelig eller helt ut. 
 
Å dimensjonere et renseanlegg for sigevann er derfor en utfordring mht. kapasitet. Tidligere registreringer 
ved flere deponier har antydet en maks. sigevannsavrenning tilsvarende ca. 15 mm nedbør pr. døgn på 
deponiets nedslagsfelt. Overført til Raudsand vil dette gi ca. 40 m3/time i maks. døgn, eller ca. 11 l/s.  
 
I veileder for sedimentering i avløpsrenseanlegg er det lagt opp til en overflatebelastning målt i 
m3/m2(basseng) pr. time med Qdim på 1,6. Med 40 m3/time vil dette gi en bassengoverflate på 25 m2 
(forutsatt 2,5x10 m med full dybde), og det legges opp til en vanndybde på totalt 2,5 m. 1,5 m av dette er 
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tørrværsvolum, mens ca. 1 m er fordrøyningsvolum før det overskytende går i overløp. Ved større regnskyll 
på bunnområder med beskjedne/ingen deponimasser oppå (liten fordrøyning, større vannmengder, lave 
forurensningskonsentrasjoner) vil det overskytende går i overløp til fangdammen og videre til 
dypvannsutslipp. 
 
Forutsatt renseanlegg er vist på tegn. 32. 
 

4.6.6 Tiltak for overvannsavskjæring og -bortledning 

Det er et nedslagsfelt som renner inn på deponi 2 på ca. 65.000 m2, mens selve deponiet utgjør ca. 63.000 
m2. Det meste av annet oppstrøms overvann i tilstøtende nedbørsfelt foreslås tatt inn i et avskjærende 
grøftesystem (se tegn. 5) og OV-inntak øverst. Dette vil lede overvannet bort fra deponiet eller under 
membranen. OV-systemet under membranen føres til samme lavpunkt som membranene, men under disse. 
Dette OV-systemet tar også inn OV fra tunnelåpningen øverst i området. OV-ledninger føres videre ut i 
borehull parallelt med sigevannsledningene. Nedstrøms deponiet slippes overvannet ut i terrenget utenfor 
nedslagsfeltet til fangdammen som vist på tegn. 7. 
 
  

4.6.7 Andre miljøtiltak 

Det nye deponiområdet i etappe 2 vil ikke ta i mot særlig organisk materiale, siden det er forbudt å deponere 
avfall med mer enn 10% innhold av TOC. Normalt vil prosenten være langt lavere. Ut fra en vurdering av de  
massetyper som er planlagt tatt i mot, vil det bli generert svært lite gass i dette deponiet. Deponi 2 anbefales 
derfor ikke bli tilrettelagt for eller bygd ut med kontrollert deponigassuttak eller gassovervåking.  
 
Det foreslås etablert en grønnsone rundt deponi 2 i 5-10 m bredde. Her må eksisterende busker og trær 
beskyttes, og supplerende stedlige trær plantes. I ytterligere 30 m ut må eksisterende busker og trær bevares. 
 
Området er inngjerdet allerede med et 2 m høyt flettverksgjerde med låst bom og porter.  
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5 OPPLEGG FOR DRIFT, OVERVÅKING OG KONTROLL AV NYTT 
DEPONI 2 OG FOR DEPONI FOR MØLLESTØV 

5.1 DRIFTSOPPLEGG 

5.1.1 Generelt opplegg 

Det skal lages en instruks for drift av deponiet. Deponiet skal drives slik at ulempene for nærmiljøet blir 
minst mulig. Tilgang til deponiet er avgrenset, og tømming på deponiet skal bare utføres bare av BMR eller 
av transportfirma som er godkjent av BMR. 
 
Internkontrollsystemet skal inneholder prosedyrer for avvikshåndteringer, stikkprøver, journalføring og 
kontrollrutiner for alle aktiviteter ved anlegget som kan gi forurensende utslipp. 
 
Planer for rutiner og tiltak under vanlig drift og avvikssituasjoner vil inneholde: 

 Driftshåndbok med instrukser og prosedyrer, inkl. avvikssystem 
 HMS-håndbok 
 Avslutningsplan for deponi 
 Etterdriftsplan for deponi 

 
Det vil benyttes en moderne utfyllingsmetode, hvor det fylles opp trinnvis i lag/floer på 2-3 m høyde. 
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 
benyttes 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 ned 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. 
 

5.1.2 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. 
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5.2 MILJØOVERVÅKNING 

5.2.1 Utgangspunkt 

Miljøovervåkningsprogrammet skal være i henhold til veilederen fra Miljødirektoratet (TA-2077/2005). 
Dette omfatter: 
 

• Overvåkingsprogram i hht. veileder 
• antall og plassering av prøvetakingspunkter  

 
 
Miljødirektoratet har på trappene en revidert veileder for sigevannsovervåking. Denne vil gi revidert 
parameterliste, prøvetakingsrutiner, prøvehyppighet, samkjøring med mengdemålinger og føringer til hvilket 
grunnlag som skal legges til grunn for overvåkingsprogrammet.  
 
Det forutsettes at miljøovervåkningsprogrammet ved behov  justeres i hht. revidert veileder når den 
foreligger. 
 
Foreslått lokalisering av prøvetakingspunkt er vist på tegn. 2. 
 

5.2.2 Sigevannsovervåking fra deponiområdet 

 
Sigevannsprøver fra deponi 2 kan tas ut før og etter renseanlegget.  
 
Karakteriserende parametere, tungmetaller og organisk screening vil bli analysert 4 ganger per år. Det vil 
som anbefalt i Miljødirektoratets veileder bli gjennomført en bred analyse av tungmetaller og miljøgifter 
hvert 5. år.  
 
Tabell 4    Overvåkningsprogram - standard – sigevann fra deponi 2 
   Under drift  

Parameter Enhet 
Best. 

grense 
Kvartalsvis 

Karakteriserende parametre:    
Temperatur ˚C - X 
Ledningsevne                  MS/m 1 X 
pH                             - - X 
Suspendert stoff mg/l - X 
Klorid mg/l - X 
KOF, kjemisk oksygenforbruk mg/l 10 X 
TOC  mg/l 1 X 
Ammoniakk+ammonium-N mg/l 0,1 X 
Total-N mg/l 0,1 X 
Total-P mg/l 0,05 X 
Jern (Fe)                      mg/l 1 X 
Mangan (Mn)                    mg/l 0,1 X 
    
Tungmetaller:    
Arsen (As)                 μg/l 2 X 
Bly (Pb)                   μg/l 1 X 
Kadmium (Cd) μg/l 0,1 X 
Krom (Cr)                  μg/l 1 X 
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Kobber (Cu)                   μg/l 1,5 X 
Nikkel (Ni)              μg/l 5 X 
Sink (Zn)                   μg/l 3 X 
Kvikksølv (Hg)                μg/l 0,01 X 
    
Organiske forurensninger:    
BTEX * μg/l 0,2 X 
Oljeforbindelser (THC) * μg/l 100 X 
PAH (16 PAH) μg/l 0,2 X 

Naphthalen                     μg/l 0,2 X 
Acenaphthylen                  μg/l 0,2 X 
Acenaphthen                    μg/l 0,2 X 
Fluoren                        μg/l 0,2 X 
Fenanthren                    μg/l 0,2 X 
Anthracen                      μg/l 0,2 X 
Fluoranthen                    μg/l 0,2 X 
Pyren                          μg/l 0,2 X 
Benzo(a)anthracen              μg/l 0,2 X 
Chrysen/ Triphenylen           μg/l 0,2 X 
Benz(b+j+k)fluoranthen         μg/l 0,2 X 
Benzo(a)pyren                  μg/l 0,2 X 
Indeno(1,2,3-cd)pyren          μg/l 0,2 X 
Dibenzo(a,h)anthracen          μg/l 0,2 X 
Benzo(g,h,i)perylen            μg/l 0,2 X 

    
 
 
Tabell 5   Overvåkningsprogram- utvidet - sigevann (forts.) 
   Under drift  

Parameter Enhet 
Best. 

grense 
4 

ganger/år 
Hvert 
5. år 

     
Hvis aktuelt: Bred analyse 
av tungmetaller (avtales 
med Miljødirektoratet) 

μg/l  x 
 
x 

     
Bred analyse av organiske 
forurensninger: 

   
 

Polybromerte difenyletere * μg/l 0,001  x 
Heksabromcyclododekan * μg/l 0,01  x 
Tetrabrom bisfenol A μg/l 0,005  x 
Bisfenol A μg/l 0,001  x 
Alkylfenoler og –etoksilater 
* 

μg/l 0,5  x 

Fenoler * μg/l 0,5  x 
Klorfenoler * μg/l 0,5  x 
Tinnorganiske forbindelser 
* 

μg/l 0,01  x 

Ftalater * μg/l 1  x 
Klorbenzener * μg/l 0,5  x 
Flyktige klorerte 
hydrokarboner * 

μg/l 0,2  x 

Lineære μg/l 20  x 
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alkylbenzensulfonater 
Fenoksysyrer * μg/l 0,5  x 
     
Toksisitetstester:     
Akutt toksisitet screening 
(microtox) 

TU - x 
 

Akutt toksisitet 
vannplante/alge 

TU -  x 

Akutt toksisitet krepsdyr TU -  x 
Mutagenitetstest TU -  x 
* Det vises til Miljødirektoratets veileder om overvåkning av sigevann (TA-2077/2005) for oversikt over hvilke 
enkeltkomponenter som normalt skal regnes inn i stoffgruppen. 
 

5.2.3 Overvåking av sigevannssediment 

 
Det vil bli analysert på sigevannsediment hvis dette oppstår i utløpskummen etter renseanlegget.  
Kummen kan utformes slik at sediment avsettes.  
  
 
Analyser av karakteriserende parametere, tungmetaller, olje, PCB og PAH tas 1 gang per år, mens ytterligere 
organiske forurensninger kan analyseres hvert 5. år.  
 
 
Tabell 6   Overvåkningsprogram for eventuelt sigevannsediment. 

Parameter Enhet 
Best. 

grense 
1 gang/år Hvert 5. år 

Karakteriserende parametre     
Tørrstoff innhold vekt-%  x  
Korngradering   x  
TOC mg/kg TS 1 x  
Jern mg/kg TS 1 x  
Mangan mg/kg TS 0,1 x  
     
Tungmetaller:     
Sink mg/kg TS 3 x  
Kobber mg/kg TS 1,5 x  
Bly mg/kg TS 1 x  
Kadmium mg/kg TS 0,1 x  
Nikkel mg/kg TS 5 x  
Krom  mg/kg TS 1 x  
Arsen mg/kg TS 2 x  
Kvikksølv mg/kg TS 0,01 x  
     
Organiske forurensninger:     
Oljeforbindelser * mg/kg TS 100 x  
PAH * mg/kg TS 0,01 x  
PCB * mg/kg TS 0,002 x  
Bred analyse av tungmetaller mg/kg TS   x 
Polybromerte difenyletere * mg/kg TS 0,001  x 
Heksabromcyclododekan * mg/kg TS 0,01  x 
Tetrabrom bisfenol A mg/kg TS 0,005  x 
Bisfenol A mg/kg TS 0,001  x 
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Alkylfenoler og –etoksilater * mg/kg TS 0,05  x 
Fenoler * mg/kg TS 0,5  x 
Klorfenoler * mg/kg TS 0,5  x 
Tinnorganiske forbindelser * mg/kg TS 0,01  x 
Ftalater * mg/kg TS 1  x 
Klorbenzener * mg/kg TS 0,5  x 
Klorerte paraffiner * mg/kg TS 0,001  x 
Polyklorerte naftalener * mg/kg TS 0,1  x 
Polyklorerte dibenzodioksiner/furaner * mg/kg TS 0,000001  x 
Klorerte pesticider * mg/kg TS 0,05  x 
     
 

5.2.4 Overvåking av sigevann fra møllestøv 

For overvåking av forurensningsinnhold i sigevann fra område med møllestøv tas prøve i ledningsutløp i 
oppkant av sigevannsrenseanlegg, før vannet slippes inn på renseanlegget sammen med sigevann fra deponi 
2. Dette foreslås utført 2 ganger pr. år, med parametere som for grunnvann og overflatevann (se neste 
punkt). I tillegg analyseres på suspendert stoff, antimon og fluorid. 
 
Hvis/når konsentrasjonene av forurensninger går under alle krav (se f.eks. terskelverdier i vedlegg 3), kan 
vann fra møllestøv-området slippes fangdam nedstrøms uten rensing. 

5.2.5 Overvåking av overflatevann og grunnvann 

For deponi 2 må det settes ned 2 overvåkingsbrønner i fjell; 1 oppstrøms og 1 nedstrøms deponiet. I tillegg 
foreslås å ha et prøvepunkt i utløp av bremsebanetunnelen, som vil fange opp eventuell utlekking via 
gruvesystemet. 
 
Det foreslås også å ta prøver av overflatevann i inntak oppstrøms deponiet og i utslipp til terreng nedstrøms 
deponiet. 
 
Overvåkningsprogram for overflatevann og grunnvann foreslås utført i hht. følgende program:  
 
 
Tabell 7   Analyseprogram for grunnvann og overflatevann. 
Grunnprogram fjellbrønner (2 ganger 
pr. år) 
Ledningsevne 
pH 
Total organisk karbon (TOC) 
Total nitrogen 
Ammonium-N 
Total P 
Jern (Fe) 
Bly 
Nikkel 
Kobber 
Kadmium 
Sink 
Kvikksølv 
Krom 
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5.2.6 Prøvetaking 

Sigevannsprøvene skal tas som blandprøver i hht. veilederen og skal analyseres ufiltrert av akkreditert 
laboratorium. Mange av parameterne bindes til partikler og for å inkludere disse må sigevannsprøvene 
analyseres ufiltrert. Det tas tidsproporsjonale prøver av sigevann for analyse. Det tas jevnlige 
sigevannsprøver; hver 2. uke innledningsvis, som blandes i en blandprøve for analyser hvert kvartal. 
 
Grunnvannsprøvene og overflatevann tas som stikkprøver og analyseres på filtrerte prøver. 

5.2.7 Prøvetakingspunkter 

Prøvepunkt er vist på tegning 2. 
 
Sigevannsprøvene og prøver av eventuelt sigevannssediment tas fra utslippskum.  
 
Grunnvann  prøvetas i fjellbrønnene som er vist. 
 
Overflatevann  prøvetas i punkt som er vist. 
 

5.2.8 Vannføring 

Sigevannsmengden fra deponiområdet vil bli registrert kontinuerlig. Total mengde stoffer som slippes ut kan 
dermed beregnes (se Miljødirektoratets veileder TA-2077/2005). Det forutsettes her at måleopplegget og –
tilstanden følges nøye opp for å få korrekte målinger. 
 
Det foreslås etablert et V-overløp med nivåmåler og registrerings- og loggeutstyr i en kum etter 
renseanlegget, samt et V-overløp med målemulighet i utløp av fangdammen.  

5.2.9 Vannstandsobservasjoner 

 
Grunnvannstanden måles 2 ganger i fjellbrønnene årlig, og samtidig som en prøvetaking. 
 

5.2.10 Videre luftovervåking 

Siden det vil generes svært lite gass i deponi 2, vil det heller ikke være behov for noe særskilt opplegg for 
overvåking av luftutslipp. 
 

5.2.11 Overvåkning av resipienten 

For den lokale resipienten er Tingvollfjorden. 
 
Det antas at det vil være behov for resipientundersøkelser i sjøen jevnlig knyttet til utslippene fra 
gruvesystemet og de masser som er deponert der. Dette vil også dekke eventuelle utslipp fra deponi 2. Slike 
undersøkelser (sedimentundersøkelser) foreslås gjennomført hvert 6. år.  
 

5.2.12 Rapportering 

Det skal rapporteres årlig til  Miljøvernmyndighetene etter SFTs veileder TA-2077/2005. 
 
 

5.3 KONTROLLOPPLEGG 

Alt innkommende avfall veies og kategoriseres.  
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Med jevne mellomrom gjennomføres stikkprøvekontroller av mottatt avfall som en kontroll på at avfallet 
ikke inneholder komponenter som er i strid med gjeldende tillatelse. Stikkprøvekontrollen er i omfang 
tilsvarende 1 av 100 leveranser av levert avfallsmengde til deponi. Rapport fra stikkprøvekontrollene 
inneholder: 

 Mengde levert avfall 
 Leverandør 
 Resultat av kontrollen 
 Oversikt over feilleveranser 

 
Disse kontrollene summeres opp i en rapport med opplysninger om mengder, leverandører, kontrollresultater 
og feilleveranser. Kontrollen består normalt av å tømme lassene som skal kontrolleres på mottakssted med 
etterfølgende nøye visuell gjennomgang av lasset. Ved behov tas prøver av mottatte masser. 
 
Det etablerte internkontroll-systemet videreføres. I henhold til dette gjennomføres og rapporteres 
avvikskontroll, prøvetakingsopplegg, journalføring og øvrige kontrollrutiner for alle aktiviteter som kan gi 
forurensende utslipp. 
 
Aktuelle forhold som vil bli registrert er: 

 Alle avvik og driftsforstyrrelser som kan gi forurensende utslipp 
 Daglig mottaks- og driftsjournal 
 Jevnlige kontroller av miljøforhold og evt. -utslipp 
 Sammenstilling av analyseprogram for sigevann og grunnvann 
 HMS-opplegg 

 
BMR vil årlig sende inn en skriftlig rapport med oppsummering av disse forholdene til Miljødirektoratet.  
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6 PLAN FOR AVSLUTNING OG ETTERDRIFT 

6.1 MÅLSETNING FOR EN AVSLUTNINGSPLAN 

Det er flere målsettinger for landskapstilpassingen og etableringen av avsluttende toppdekke på deponi 2. 
Følgende målsettinger skal kombineres : 
 

 Anbefale en naturlig og rasjonell rekkefølge for etappevis drift frem til området er ferdig oppfylt. 
 Lage en avsluttende overflateform som er naturlig i området og som gir best mulig 

overflateavrenning. 
 Tildekke alt avfallet og gjenskape et ”sunt” overflatemiljø. 
 Etablere et toppdekke og en overflate som kan brukes til frilufts- eller skogbruksformål etter hvert. 
 Etablere et toppdekke som gir en rimelig grad av tetthet mot nedtrengning av nedbør i deponiet.  
 Begrense sigevannsproduksjonen fra fyllingen. 

 

6.2 AVSLUTNINGSPLAN 

Det forutsettes at det fylles opp til en høyde på ca. kote +280, som danner en naturlig fortsettelse av 
omkringliggende terrengrygger. Forslag til avslutningsplan for deponi 2 er presentert på tegning 10.  
 
Tegn. 22 og 23 viser perspektivskisser av hvordan ferdig utfylt terreng kan framstå fra forskjellige ståsteder 
i området rundt deponiet. 
 
Arbeidene med å tilpasse deponioverflaten til den forutsatte form gjøres ved oppfylling og utjevning av det 
siste laget med avfall som skal deponeres. For å utnytte volumet maksimalt i denne fyllingsdelen, kan en 
deponere avfall noe høyere enn den høyden som avsluttet deponi skal ligge på. Ved praktisk avslutning kan 
en ligge ca. 0,5 m over dette pga. av setning over tid. En kan regne at de deponerte og komprimerte masser 
på etappe 2 over lang tid siger sammen omkring 2-5 % av ferdig oppfylt høyde. 
 
 

6.3 LANDSKAPSTILPASNING OG OPPBYGGING AV TOPPDEKKE 

6.3.1 Oppbygging av toppdekke 

På grunnlag av kommentarene foran kan oppbyggingen av toppdekket deles inn i ulike deler. Generelt er 
oppbygging og landskapstilpasning basert på etterbruk på lengre sikt til friluftsformål. Nedenfor følger en 
kort beskrivelse av hva de ulike delene innebærer: 
 
1. Landskapstilpasning. Det siste laget med avfall og masser som deponeres, legges ut slik at 

overflateformen blir med et ganske flatt topp-parti som går over i relativt bratte sideskråninger. Topp 
avfall fylles ut i henhold til forutsatt koteplan (se tegn.10) 

2. Jevne til avfallet og kompaktere. Når deponeringen av avfall er avsluttet, jevnes dette godt ut og 
kompakteres. For å oppnå en beskrevet overflateform kan en bruke noen stedegne masser blandet med 
lite forurensede masser. For å begrense ujevne setninger i ettertid må avfallet kompakteres godt. 

 
3. Tettesjikt av siltige masser. Når overflateformen er som ønsket skal det etableres et ca. 30-40 cm tykt 

lag av siltholdige eller leirholdige masser. En kan her benytte lite/middels forurensede masser med riktig 
kornfordeling. Dette laget vil også være et midlertidig dekklag som skjuler avfallet fullstendig og som gir 
en trafikkérbar overflate. 
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4. Drenslag for drenering av overflatevann. Dette kan anlegges som et heldekkende lag med velsortert 
grusig masse på ca. 10-15 cm med fiberduk under. 
 

5. Avsluttende toppdekke. Total tykkelse på toppdekket bør være ca. 30-40 cm for at de ulike kravene til 
toppdekket skal tilfredsstilles og for at det skal bli et godt vegetasjonsdekke tilpasset lokal vegetasjon. 
For å få en slik lokal tilpasning bør toppdekket bestå av jord som ikke er for næringsrik, samtidig som 
den er av en kvalitet som sikrer rask vegetasjonsetablering..Blandingsforhold mellom jord og løsmasser 
er avhengig av etterbruk og tilgjengelige masser.  

 
6. Tilsåing. Det må etableres et heldekkende vegetasjonsdekke (gress) raskt slik at en begrenser erosjon 

mest mulig. Vegetasjon vil også ta opp en del av overflatevannet. Dette suppleres med planting av små 
planter med bjørk, furu og rogn, særlig i randsonene for mindre innsyn.  

 
Det er viktig at alle arbeider utføres som spesifisert etter fastsatt koteplan og at tykkelsene på de ulike lagene 
er omtrent like over hele området. 
 

6.3.2 Terrengutforming 

Endelig utforming av overflaten bør gjøres slik at deponiet ikke stikker seg for mye ut. Samtidig er det ønske 
om å utnytte volumet mest mulig. Et tredje forhold er kravet om best mulig avrenning til siden av 
overflatevann slik at dette ikke kommer ned i deponiet.  
 
Deponiet foreslås avsluttet som vist i plan på tegn. 10 og i tverrsnitt på tegn. 15-21. Toppunktet på deponi 2 
blir en slak kolle på toppen med helning ca. 1:3 til siden. Denne helningen holdes så langt ut som mulig. 
Generelt avsluttes deponiet nederst (mot øst) i en endeskråning mot terrenget med helning maks. ca. 1:2,5, 
som er det reelt maksimale for å kunne bygge ut og fordele toppdekket forsvarlig. Overganger fra 
sideskråninger til terreng og flatere partier avrundes. 
 
Det er viktig at overflaten jevnes godt ut uten groper og setninger hvor nedbør kan samle seg opp og sige 
ned i deponiet i større mengder. En må også være særlig omhyggelig med kompakteringen før dekklaget på 
toppen legges på. 
 
I overgangen mellom avsluttet deponi og terreng må det ved behov etableres tette OV-grøfter som leder rent 
overflatevann fra deponiarealet til utslipp utenfor deponiets nedslagsfelt. 
 

6.3.3 Massebehov toppdekke 

Ut fra den foreslåtte oppbygging og aktuelle arealer er det i tabellen som følger anslått volumbehov for 
toppdekke for deponi 2. Dette er basert på at ca. 28 300 m2 skal ha toppdekke i etappe 1 og ca. 37 900 m2 i 
etappe 2. 
 
 Tabell 8   Volumbehov ved etablering av toppdekke for deponi 2. 
Volumbehov i etapper: Etappe 1 

(m3) 
Etappe 2 

(m3) 
Totalt (m3) 

Dekk-
masser 

Avsluttede dekklag 30-
40 cm morenemasser 
el.l. egnede masser 
med leire-/siltinnhold 

9 900 13 300 23 200 

Drenslag 10-15 cm velgradert 
grus eller grusig 
morene 

3 500 4 700 8 200 
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Topplag ca. 30 – 40 cm (lokale 
løsmasser, myrjord 
osv. – tilpasset 
vegetasjon på stedet) 

9 900 13 300 23 200 

 

6.4 KOSTNADER TIL AVSLUTNING 

Kostnadene til avslutning vil primært være kostnader til toppdekke. Det er kun regnet på 
avslutningskostnader i etappe 2, siden kostnader til avslutning av etappe 1 kan dekkes inn med 
mottaksavgifter ved driften av etappe 2. 
 
Det vil stort sett brukes lokale masser som er i eget eie. Det er derfor regnet med følgende enhetspriser: 
 

• Egnede masser med leire-/siltinnhold til tettesjikt: antas gratis da dette egentlig er avfall, kostnad til 
opplasting og transport, og noe kostnader til utjevning (anslått til 40 kr/m3) 

• Drenslag: gradert pukk : 100 kr/m3 
• Filterduk mellom tetting og drens: 15 kr/m2 
• Jord og løsmasser på toppen: massene antas rimelige da dette er masser BMR kan samle opp over 

tid, antas kostnader til opplasting/transport/utlegging/tilsåing (anslått til ca. 35 kr/m2) 
 
Det er regnet med følgende kostnader: 
 
Tabell 9. Kostnader til avslutning av deponi 2. 
Tiltak Kostnad (kr) 

etappe 1 
Kostnad (kr) 

etappe 2 
Avslutning, tettesjikt  396 000 532 000 
Avslutning, drenslag  350 000 470 000 
Fiberduk 425 000 569 000 
Avslutning, topplag  1 020 000 1 368 000 
Diverse kostnader (uforutsett) 109 000 261 000 
Totalt – avrundet (Avsettes – garantibeløp) 2 300 000 3 200 000 
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7 ETTERDRIFT OG FINANSIERING 

7.1 DRIFTSOPPLEGG I ETTERDRIFTSFASEN 

Det vil kunne oppstå noe setninger i fyllinga i flere tiår etter at toppdekket er etablert, og noe etterfylling kan 
derfor bli aktuelt. Mindre setninger kan gjenfylles med kun toppdekkemasser. Etterfylling er aktuelt for å 
unngå groper der vann kan samle seg og trenge ned i fyllingen i større mengder. Etterfylling er også viktig i 
eventuelle mindre bekkefar som oppstår i overflaten i kraftige nedbørsperioder. 
 
Sigevannssystemet må driftes og vedlikeholdes i mange år etter at deponiet er avsluttet. Dette gjelder så vel 
oppsamlingssystemet under deponiet som transport- og utslippssystemet. Det vil bli utarbeidet en instruks 
for dette. Etterdriften kan avsluttes når forurensningskonsentrasjonene faller ned til et nivå som en fastsetter 
sammen med Miljødirektoratet.  
 
 

7.2 ETTERDRIFTSKONTROLL MED MILJØUTSLIPP 

7.2.1 Krav og anbefalinger i eksisterende veileder 

Miljødirektoratets retningslinjer for avfallsdeponier setter krav om etterkontroll med utslipp til luft og vann i 
en periode på minimum 30 år etter avslutning av deponiet.  Behovet for fortsatt etterdrift vil måtte vurderes 
avhengig av resultatene av overvåkingen etter avslutning. 
 
Avfallsforskriften angir følgende vedrørende miljøovervåking i etterdriftsfasen: 

Prøvetakings- og analysefrekvens skal vurderes i det enkelte tilfelle. Veiledende hyppighet er angitt i 
nedenstående tabell.  

 
Tabell 10 Miljøovervåking i etterdriftsfasen - opplegg 

 
Driftsfasen Etterdriftsfasen 

Sigevannsmengde  Månedlig  Hver sjette måned  

Sigevannets sammensetning  Kvartalsvis  Hver sjette måned  

Overflatevannets mengde og 
sammensetning  

Kvartalsvis  Hver sjette måned  

Grunnvannsnivå  Hver sjette måned  Hver sjette måned  

Grunnvannets sammensetning  Deponispesifikk hyppighet  Deponispesifikk hyppighet  
 
Denne anbefalingen er gitt ut fra deponisituasjonen tidligere (2004), og for et nytt deponi med dagens 
deponimasser må det gjøres oppdaterte vurderinger, som normalt vil kunne gi en viss lemping i kravene pga. 
mindre forventet forurensingsinnhold. 
 

7.2.2 Anbefalt etterdriftsopplegg for deponi 2 og deponi for møllestøv 

For sigevann fra etappe 2 må det tas prøver i henhold til foreslått analyseprogram. I hht. veiledningen over 
forutsettes grunnprogrammet gjennomført 2 ganger pr. år, mens tilleggsprogrammet og microtox etter 
avslutning foreslås å utgå, forutsatt at en ikke har påvist høye/uakseptable verdier i disse i driftsperioden. 
Etter hvert som forurensningskonsentrasjonen går ned, kan såvel parameteromfang som hyppighet reduseres. 
Dette vil bli nærmere vurdert og fastsatt når en ser resultatene av den løpende miljøovervåkningen. 
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Sigevannsmengden skal måles kontinuerlig, og dette vil fortsette ved videre etterdrift. 
 
I tillegg må driftsperiodens overvåkingsprogram for grunnvannsbrønner og overflatevann følges opp i 
etterdriftsfasen. Det legges her opp til at prøver kan tas 1 gang pr. år for fjellbrønner og overflatevann, og 2 
ganger pr. år i fangdam. Når forurensningskonsentrasjonen på sikt synker, kan sannsynligvis hyppigheten 
reduseres til 1 gang pr. 2 år for alle vannprøver. Grunnvannstanden måles samtidig som en prøvetaking. 
 
BMR vil følge opp og gjennomføre et framtidig overvåkingsopplegg for sigevann og grunnvann som er i 
tråd med de eventuelle endringer som måtte skje i Miljødirektoratets veileder for overvåking og håndtering 
av sigevann. Et oppdatert opplegg for dette vil ved behov bli utarbeidet. 
 

7.3 ETTERBRUK, BEGRENSNINGER OG ANBEFALINGER 

Når området er avsluttet og tildekket, vil det være noen begrensninger for etterbruk: 
 

 Pga. noe setningsfare frarådes at det settes opp tyngre, permanente bygg på deponiområdet. 
 

 En bør være forsiktig med å legge opp til å benytte området til skogsdrift, i alle fall på kort sikt. 
Dette skyldes at rotsystem på større trær erfaringsmessig ikke kan bli dypt nok pga. forurensninger 
relativt grunt under overflaten. Dette gjør at større trær vil være utsatt for velting ved hard vind. 

 
Basert på dette anbefales at deponiområdet på sikt tas i bruk som grøntareal/friområde.  
 
Området skal tilsås med hurtigvoksende gressvekster, og det vil plantes en del bjørk, furu og rogn. 
Erfaringsmessig vil i tillegg deler av området etter hvert bli dekket av naturlig løv- og krattskog. Dette bør 
ikke tas vekk, siden alle vekster vil bidra til stabilitet i topplaget og opptak av nedbør som faller over 
området.  
 
 
7.4 FINANSIERING AV AVSLUTNING OG ETTERDRIFT 

7.4.1 Regelverk og hjemler 

I Miljødirektoratets veileder om krav til finansiell garanti for avfallsdeponier stilles det krav til avsetting av 
midler til avslutning og etterdrift. I følge avfallsforskriften kapittel 9 om avfall stilles krav om at: 
 
"Ethvert deponi skal ha tilfredsstillende finansiell garanti eller tilsvarende sikkerhet for å sikre at 
forpliktelsene som følger av tillatelsen, herunder avslutnings- og etterdriftsprosedyren som kreves etter §9-
15, kan oppfylles. 
 
Samtlige kostnader til anlegg og drift av et deponi skal dekkes ved den prisen som den driftsansvarlige 
krever for deponering av avfall på deponiet. Dette gjelder også kostnaden ved finansgarantien eller 
tilsvarende sikkerhet som nevnt i første ledd og anslåtte kostnader ved avslutning og etterdrift av deponiet i 
en periode på minst 30 år." 
 
§10 krever at alle kostnadene for etterdrift i min. 30 år skal dekkes inn gjennom prisen som driftsansvarlig 
krever inn for deponering. Midler som settes av i fondet skal ut fra dette dekkes inn via mottaksavgifter. 
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7.4.2 Finansiering - utgangspunkt 

Forsvarlig løpende drift og overvåking fram til avslutning av deponi 2 rundt år 2043 vil bli finansiert basert 
på mottaksavgifter på vanlig måte. Avslutningskostnader for etappe 1 foreslås å bli dekket av 
mottaksavgifter i de siste 5 årene av etappe 1 (2025-2029).  
 
Avslutning av etappe 2 og etterdrift av deponi 2 vil bli finansiert med akkumulert overskudd i fond. BMR 
må dermed sørge for at tilstrekkelige midler settes av i driftsperioden til etappe 2 (antatt ca. 2030-2042) og 
er tilgjengelig ca. år 2043 til avslutningstiltak og etterdrift av deponiet i minimum 30 år etter avslutning av 
etappen. 

7.5 KOSTNADER - ETTERDRIFT 

 
 
Tabell 11 Kostnader for etterdrift av deponiet pr. år første 15 år 

Etterdrift 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057

 Administrasjon av 
etterdrift 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Drift og vedlikehold av 
sigevannsanlegg 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Overvåking/måling av 
sigevannsmengde og 
sammensetning 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000

Supplering av toppdekke 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Kontroll/måling av 
toppdekke 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Vedlikehold av OV 
anlegg 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Kontroll/måling av 
grunnvann 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000TOTALT pr. år. 

Sige-vann

Topp-
dekke

OV og 
grunn-
vann

Rapportering

Endelig riving og avslutning

 
 
Tabell 12 Kostnader for etterdrift av deponiet pr. år siste 16 år 

Etterdrift 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

 Administrasjon av 
etterdrift 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Drift og vedlikehold av 
sigevannsanlegg 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Overvåking/måling av 
sigevannsmengde og 
sammensetning 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Supplering av toppdekke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontroll/måling av 
toppdekke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vedlikehold av OV 
anlegg 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Kontroll/måling av 
grunnvann 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

150 000

35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 150 000TOTALT pr. år. 

Sige-vann

Topp-
dekke

OV og 
grunn-
vann

Rapportering

Endelig riving og avslutning

 
 

7.6 OPPSUMMERING AV KOSTNADER 

Følgende kostnader er beregnet for avslutning av etappe 1 og etappe 2 og etterdrift fom. 2043.  
 
Tabell 13  Totalkostnad, avslutning og etterdrift  
Tiltak Kostnad (kr) 

etappe 1 
Kostnad (kr) 

etappe 2 
Avslutning av etappe 2 (engangskostnad) 2 300 000 3 200 000 
Etterdrift initialbeløp (totalt for å dekke 30 
år) 

 1 300 000 

Totalt 2 300 000 4 500 000 
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7.7 FINANSIERING OG SIKKERHET 

Mdir stiller krav til finansiell sikkerhet for midler til avslutning og etterdrift.  
 
Det er beregnet et behov for avsetning i fond på ca. 500 000 kr/år i perioden 2025-2029 for avslutning av 
etappe 1. 
 
BMR må etablere finansiell sikkerhet i løpet av 2038-2042 for å kunne dekke kostnader til endelig 
avslutning og etterdrift av deponi 2. Det er beregnet et behov for avsetning i fond på ca. 650 000 kr/år i 
denne perioden. 
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Vedlegg 1 Lokalisering av foreslått deponi 2 med eiendomsgrenser 
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Vedlegg 2 Testresultater   -   utlekkingstester av møllestøv 
 
 

ELEMENT SAMPLE Eluat fra ristetest LS=10
Eluat fra kolonnetest 

LS=0,1

Terskelverdi 
deponiforskriften 
(mg/l)

Ristetest ett-trinns  mg/kg TS ******* Inert avfall
Ordinært 
avfall Inert avfall

Ordinært 
avfall

Tørrstoff (E) % 71,3 mg/kg TS mg/kg TS
Mengde innveid g 211
Volum tilsatt ml 1440
pH  8,32 7,76
Ledningsevne (konduktivitet) mS/m 16,6 319
Beregnet utvasket mengde Beregnet *******
As (Arsen) mg/l <0.010 <0.0010 0,5 2 0,06 0,3 0,002
Ba (Barium) mg/l 3,41 0,456 20 100 4 20
Cd (Kadmium) mg/l <0.0050 <0.00050 0,04 1 0,02 0,3 0,0002
Cr (Krom) mg/l <0.050 <0.0050 0,5 10 0,1 2,5 0,0063
Cu (Kopper) mg/l 0,027 0,0016 2 50 0,6 30 0,0023
Hg (Kvikksølv) mg/l <0.00010 <0.000010 0,01 0,2 0,002 0,03 0,00001
Mo (Molybden) mg/l 0,028 0,0016 0,5 10 0,2 3,5
Ni (Nikkel) mg/l <0.030 <0.0030 0,4 10 0,12 3 0,005
Pb (Bly) mg/l <0.010 <0.0010 0,5 10 0,15 3 0,0019
Sb (Antimon) mg/l 0,088 0,0061 0,06 0,7 0,1 0,15
Se (Selen) mg/l <0.050 <0.0050 0,1 0,5 0,04 0,2
Zn (Sink) mg/l 0,183 0,0509 4 50 1,2 15 0,035
Klorid (Cl-) mg/l 10,9 9,63 800 15000 460 8500
Fluorid (F-) mg/l 22,1 1,15 10 150 2,5 40
Sulfat (SO4) mg/l 15,2 3,92 1000 20000 1500 7000
DOC mg/l <5.0 9,11 500 800 160 250
Fenolindeks mg/l <0.05 <0.020 0,3
Totalt løst stoff (TDS) mg/l 930 100 4000 60000
P-total mg/l <0.10 0,018 0,16

N-total mg/l 50,3 16,3 0,5

Ammonium (NH4) mg/l <0.26 <0.026
Nitrat (NO3) mg/l 151 51,6
Nitritt (NO2) mg/l 0,052 0,0122

Al (Aluminium) mg/l 1 0,066

Drikkevannsfor
skriften - 0,2 
mg/l Al

 Krav til maks. 
utlekking - Ristetest

 Krav til maks. 
utlekking - 

Kolonnetest
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Vedlegg 3 – flytskjema for basiskarakterisering 
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Vedlegg 4 oversikt rensemetoder 
 
 Jern Tungmetaller Organiske 

miljøgifter 
Sedimentering/filtrering Nei (kun 

partikulær 
fraksjon) 

Nei (kun 
partikulær 
fraksjon) 

Nei (kun 
partikulær 
fraksjon) 

Kjemisk felling Ja Ja Nei (kun 
partikulær 
fraksjon) 

Oksidasjon Ja (lufting eller 
kjemiske 
oksidasjonsmidler) 

Ja (i kombinasjon 
med adsorpsjon) 

Nei. Kan benyttes 
som 
forbehandling. 

Biologisk rensing 
(aktivslam, biofilm) 

Ja (ved lufting). Delvis ved 
adsorpsjon til 
slam. 

Delvis 
(adsorpsjon og 
nedbrytning). 

Membranseparasjon 
(RO) 

Ja Ja Ja 

Adsorpsjon (aktivkull) Mulig, men lite 
gunstig metode. 

Ja. Ja (men enkelte 
komponenter 
problematiske). 

Ionebytting Nei Ja Nei 

Luftet lagune Ja Delvis ved 
adsorpsjon til 
slam. 

Delvis 
(adsorpsjon og 
nedbrytning). 

Biodammer med og 
uten vegetasjon 

Ja Delvis. Delvis. 

Jordrenseanlegg Ja Delvis. Delvis. 

Våtmarksfiltere Ja Delvis. Delvis. 
 


	1 Innledning
	1.1 Introduksjon
	1.2 Tiltak og beliggenhet
	1.2.1 Lokalisering
	1.2.2 Berørte eiendommer/naboer

	1.3 Lokale overordnede forhold og mulige konsekvenser av tiltaket
	1.4 Søker
	1.5 Behov for konsekvensutredning (KU)
	1.6 Gjeldende tillatelser
	1.7 Søknad – I HHT.  deponiforskrift

	2 avfallstyper og -mengder til deponiet
	2.1 Tillatte avfallstyper til deponiet
	2.2 Årlige mengder til deponi - Prognoser

	3 fyllingsvolum og levetid
	3.1 Fyllingsvolum
	3.2 Levetid og Totale mengder i deponi

	4  lokalitetsbeskrivelse og eksisterende forhold
	4.1 Generell beskrivelse
	4.2 Deponi for møllestøv
	4.3 Geologiske forhold
	4.4 hydrogeologiske forhold
	4.5 Eksisterende infrastruktur og anlegg
	4.5.1 Håndtering/kontroll og utslipp av sigevann
	4.5.2 Andre tiltak
	4.5.3 Støy

	4.6 Planlagte avbøtende tiltak for nytt deponi 2
	4.6.1 Tiltak på deponi for møllestøv
	4.6.2 Miljørisikovurdering – konklusjoner
	4.6.3 Fysiske tiltak for utlekkingskontroll på nytt deponi 2
	4.6.3.1 Utgangspunkt - tetting
	4.6.3.2 Naturlig barriere
	4.6.3.3 Supplerende tetting på flatere bunnarealer
	4.6.3.4 Supplerende tetting i bratte sideskråninger

	4.6.4 Tiltak for sigevannsoppsamling
	4.6.5 Rensing av sigevann
	4.6.5.1 Utgangspunkt
	4.6.5.2 Resipient
	4.6.5.3 Forutsatt rensing

	4.6.6 Tiltak for overvannsavskjæring og -bortledning
	4.6.7 Andre miljøtiltak


	5  Opplegg for drift, overvåking og kontroll av nytt deponi 2 og for deponi for møllestøv
	5.1 Driftsopplegg
	5.1.1 Generelt opplegg
	5.1.2 Deponering av spesielle avfallstyper

	5.2 miljøOvervåkning
	5.2.1 Utgangspunkt
	5.2.2 Sigevannsovervåking fra deponiområdet
	5.2.3 Overvåking av sigevannssediment
	5.2.4 Overvåking av sigevann fra møllestøv
	5.2.5 Overvåking av overflatevann og grunnvann
	5.2.6 Prøvetaking
	5.2.7 Prøvetakingspunkter
	5.2.8 Vannføring
	5.2.9 Vannstandsobservasjoner
	5.2.10 Videre luftovervåking
	5.2.11 Overvåkning av resipienten
	5.2.12 Rapportering

	5.3 Kontrollopplegg

	6  plan for avslutning og etterdrift
	6.1 Målsetning for en avslutningsplan
	6.2 Avslutningsplan
	6.3 Landskapstilpasning og oppbygging av toppdekke
	6.3.1 Oppbygging av toppdekke
	6.3.2 Terrengutforming
	6.3.3 Massebehov toppdekke

	6.4 Kostnader til avslutning

	7 Etterdrift og finansiering
	7.1 Driftsopplegg i etterdriftsfasen
	7.2 Etterdriftskontroll med miljøutslipp
	7.2.1 Krav og anbefalinger i eksisterende veileder
	7.2.2 Anbefalt etterdriftsopplegg for deponi 2 og deponi for møllestøv

	7.3 Etterbruk, begrensninger og anbefalinger
	7.4 Finansiering av avslutning og etterdrift
	7.4.1 Regelverk og hjemler
	7.4.2 Finansiering - utgangspunkt

	7.5 Kostnader - Etterdrift
	7.6 Oppsummering av kostnader
	7.7 Finansiering og sikkerhet


