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Molde kommune 
Teknisk, samfunn og utvikling 
 
 
 
 
Byggetillatelse 17.9.2020 - Deponi 2 - rekkefølgekrav pkt. 9.4 - Dokumentasjon av effekt 
på vannforekomsten 
 
Reguleringsplan Bergmesteren, Raudsand inneholder følgende rekkefølgekrav, pkt. 9.4 som 
må være oppfylt før arbeider i Deponi 2 igangsettes: 
 

«9.4 Før nye tiltak innenfor I1 og Deponi 2- Deponi 5 igangsettes skal effekten for 
vannforekomsten dokumenteres med undersøkelser av vannsøylen, strømningsforhold 
og forventet utslipp jfr «Sammenstilling av konsekvensutredning og risiko- 
Bergmesteren Raudsand, Norconsult 2017» 

 
Som ledd i igangsettelse av tiltaket på Deponi 2 redegjør dokumentet for nevnte forhold. 
 
Miljødirektoratet har i vedtak av 29.8.2019 gitt Bergmesteren Raudsand AS (BMR) Tillatelse 
etter forurensingsloven for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet. Tillatelsen gir BMR rett til 
etablering og drift av deponi for ordinært avfall på Bergmesteren, Raudsand, med tilhørende 
avslutning av Møllestøvdeponiet (Driftstillatelsen).  
 
I Driftstillatelsen har Miljødirektoratet tatt stilling til utslipp fra deponiet og satt vilkår for 
utslippene. Deponi 2 etableres over Møllestøvdeponiet, som ledd i å avslutte den løpende 
forurensingen fra møllestøvsekkene. Driftstillatelsen stiller vilkår for driften, heri krav til 
oppbygning av deponiet og håndtering av sigevann. Vilkårene er utformet i tråd med 
avfallsforskriftens bestemmelser for deponier og setter blant annet krav til rensing av 
sigevann, mottakskontroll av avfallet og overvåking av deponiet, alle elementer relevante for 
vurdering av effekt på vannforekomsten. Vilkårene er bl.a. satt for å hindre at vann kommer i 
kontakt med avfallet og drar med seg avfallsstoffer ut i vannforekomsten, samt håndtering av 
det sigevannet som vil komme fra deponiet. Sigevann fra deponiet vil ledes til renseanlegg 
nedstrøms deponiet, hvoretter renset vann slippes i fjorden på 30 meters dybde utenfor 
industritomten i parallell med dagens utslipp fra kote +4. Endelig design av renseanlegget er 
ikke ferdigstilt, rapporten her bygger på normal virkningsgrad for denne type renseanlegg for 
moderate vannstrømmer.  Renset vann vil ledes utenom det eksisterende gruvesystemet. 
 
 
Beskrivelse av vannforekomsten 
Vannforekomsten er beskrevet i Konsekvensutredningen som ble utarbeidet som del av 
planprosessen. Dokumentasjonen omfatter måling av strømningsforhold, kjemisk vannkvalitet 
i vannsøyle, kjemisk og biologisk analyse av sediment, samt en større spredningssimulering 
av de forskjellige komponenter ved oppvirvling av sedimenter. Det er også gjennomført 
feltundersøkelser og analyser av NIVA i perioden 2019-2020 for å verifisere kjemisk og 
biologisk kvalitet på sedimentene utenfor Raudsand. Analysene av utslippene fra Real Alloy 
og gruvevannet (kote +4) viser at de ikke har nevneverdig påvirkning på vannsøylen utenfor 
Raudsand i perioden etter at grundige målinger ble utført i 2017 dette grunnet moderate 
utslipp i en vannsøyle med gode strømningsforhold. Vannkjemien i søylen vil måles et år etter 
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at man har startet deponering i Deponi 2 for å sammenligne med situasjonen før etablering og 
vil følges opp systematisk når gjenvinningsaktivitetene på industriområdet startes opp. 
 
 
Beregning av vannmengder – forventet utslipp 
 
Vannmengder i Deponi 2:  
Deponi 2 bygges i 4 etapper, med start nedenfra og videre oppover i terrenget. Inndelingen i 
soner betyr at deponering kun skjer i èn sone av gangen (aktiv sone).  Regn som faller 
oppstrøms aktiv sone i deponiet, ledes utenom deponiet og vannet vil derfor ikke bli 
forurenset. Dette vannet vil heller ikke komme i kontakt med Møllestøvdeponiet, da 
Møllestøvdeponiet vil være tett og avsluttet når Deponi 2 settes i drift. (Driftstillatelsen stiller 
som vilkår at Miljødirektoratet skal godkjenne avslutningen av Møllestøvdeponiet før 
deponering av materialer kan skje i Deponi 2). Den enkelte fase blir avsluttet med tett 
topptetting. Det betyr at når fase 1 i Deponi 2 er ferdig avsluttet, vil heller ikke regn/snø som 
faller på denne sonen, komme i kontakt med avfallet, men vil renne på overflaten over 
deponiet og ut i fjorden som rent vann, sammen med vann fra lokale bekker og vann i 
terrenget oppstrøms deponiet.  
 
Det er derfor kun den til enhver tid aktive sonens nedbørsområde og vann / fuktighet som 
følger avfall inn i deponiet som vil skape sigevann som må håndteres. Til fratrekk kommer 
vann som fordamper da det ikke vil akkumuleres vann i systemet. I tillegg til nedbør, vurderes 
også mengder grunnvann som kan komme inn eller diffunderes ut av deponiet. 
 
Lokal nedbørintensitet er beregnet av NVE til 1.150 mm/år. Med ti prosents påslag for 
forventede økninger utfra klimaendring, benyttes 1.265 mm/år. Totalt deponiareal i Deponi 2 
er 65 000 m2. Aktivt areal settes derfor til ¼ av 65.000 m2 og vannmengde inn i avfallet blir 
ca 21.000 m3/år. Nivået på fordamping og diffuse strømmer gjennom fjellet, er svært 
moderate i forhold til nedbør og vann i avfallet og settes til null. 
 
Tillatelsen åpner for mottak av 75.000 tonn masser per år, der man må regne med en fuktighet 
på 20-25%. Opptil halvdelen av dette vannet vil presses ut under komprimering, anslagsvis 
9.000 m3.  
 
Samlet gir dette et vannvolum på 30.000 m3 til renseanlegget hvert år, eller 3,5 m3 i timen 
over året. Mengde og type forurensning i dette vannet vil være avhengig av avfallet som 
legges i deponiet og best kunne beskrives av kolonnetester av de enkelte fraksjonene. Slike 
tester vil kundene utføre før mottak av avfall aksepteres og deponiet vil foreta stikkontroll i 
hht regelverk og tillatelsen fra Miljødirektoratet. Når anlegget er satt i drift vil drifter av 
anlegget fremlegge resultater av vannstrømmene som påkrevd, og endelige grenseverdier 
settes av direktoratet. Foreløpig benyttes derfor de faglig baserte tall fra søknadsprosessen og 
gjeldende tillatelse fra Miljødirektoratet. 
 
 
Forventet utslipp 
Nyere deponier (etter 2009) gir en helt annen sammensetning av sigevann enn tidligere 
kommunale deponier. Innholdet av organisk materiale i nyere deponier er erfaringsmessig 
svært mye lavere enn i eldre deponier, så biologiske renseprosesser er lite aktuelle. 
Forurensningene i massene er i hovedsak knyttet til partikler, og det er derfor viktig å få felt 
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ut maksimalt av disse. Renseanlegg med flotasjon, filtrering og eventuelt kjemisk felling for 
denne moderate dimensjonen er velkjent teknologi. 
 
I hht til driftstillatelsen til Deponi 2 med vedlegg, vil utslippsgrenser omsøkes innen et år etter 
at mottak av avfall starter. For å kunne dimensjonere forventede utslipp til vannforekomsten 
nå, før deponering har startet, er grenseverdiene som er beskrevet i gjeldende plan for 
avslutning av Deponi 2 benyttet. I tabell 1 nedenfor er disse konsentrasjonene angitt samtidig 
som disse er omregnet til absolutte utslipp, basert på 30.000 m3/år som beregnet over. 
 
Tabell 1. Oversikt over forventede utslipp av forurensinger ut av renseanlegg for Deponi 2 
 

 
  
I tråd med driftstillatelsen fra Miljødirektoratet vil BMR innen ett år etter at deponering av 
avfall har startet, og etter at man har faktiske utlekkingstester samt faktiske målinger av 
vannmengder og konsentrasjoner, oppdatere oversikten og presentere den til Miljødirektoratet 
for etablering av gjeldende utslippsgrenser. 
 
I denne sammenhengen bør det også nevnes, at man ved etableringen av Deponi 2 samtidig 
avslutter dagens forurensinger fra Møllestøvdeponiet og reduserer dagens utslipp fra 
gjennomstrømning i gruvesystemet. Hvordan konsentrasjonen i utslippet fra gruvene endrer 
seg, gjenstår det å se, men samlet utslipp blir definitivt lavere når nedbørsfeltet for deponi 2 
ledes utenom systemet. Vann fra renseanlegget ledes så ut i fjorden i rør på 30 meters dyp 
parallelt med utslippene på kote + 4. Vannet kan ved behov også bli benyttet som prosessvann 
for farlig avfallsanlegget når det etableres. 
 
Det samlede volumet ut i fjorden i dag er på ca. 1 million m3/år, hovedsakelig fra Real Alloy 
sine renseanlegg og prosessutslipp, slik at det rensede sigevannet fra Deponi 2 (30.000 m3/år) 

Stoff Konsentrasjon Enhet Mengde/år Enhet
Kjemisk oksygenforbruk 10 mg/l 300                 kg/år
Totalt Organisk Karbon 1 mg/l 30                   kg/år
Ammoniak og Ammonium N 0,1 mg/l 3                     kg/år
Total N 0,1 mg/l 3                     kg/år
Total P 0,05 mg/l 2                     kg/år
Jern 1 mg/l 30                   kg/år
Mangan 0,1 mg/l 3                     kg/år
Arsen 2 µg/l 0,06               kg/år
Bly 1 µg/l 0,03               kg/år
Kadmium 0,1 µg/l 0,003             kg/år
Krom 1 µg/l 0,03               kg/år
Kobber 1,5 µg/l 0,05               kg/år
Nikkel 5 µg/l 0,15               kg/år
Sink 3 µg/l 0,09               kg/år
Kvikksølv 0,01 µg/l 0,0003           kg/år
Løsemidler BTEX 0,2 µg/l 0,01               kg/år
Oljeforbindelser THC 100 µg/l 3,00               kg/år
PAH 16 0,2 µg/l 0,01               kg/år

Gjennmstrømning 30 000                   m3/år
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ikke har noen reell påvirkning på strømmen ut av røret på 30 meters dyp, hverken fart eller 
retning. Temperatur på vannet vil også være på nivå med det andre utslippet, slik at vannets 
påvirkning vil være andelen av den kjemiske spredningen. 
 
 
Fortynning  
For de prioriterte stoffene i Vanndirektivet gjelder egne miljøkvalitetsstandarder for stoffene i 
kystvann (M-608). AA-EQS er grensen for årlig gjennomsnitt og MAC-EQS er grensen for 
maksimalt målt konsentrasjon som ikke kan overskrides dersom vannforekomsten skal oppnå 
god kjemisk tilstand.  
 
Miljødirektoratet har fastsatt klassegrenser i vann og sediment for prioriterte miljøgifter og 
vannregionspesifikke miljøgifter (M-608). Øvre grense for tilstandsklasse II tilsvarer AA-
EQS, som er grenseverdien for kroniske effekter ved langtidseksponering, og øvre grense for 
klasse III tilsvarer MAC-EQS, som er grenseverdien for akutt toksiske effekter ved 
korttidseksponering. 
 
I konsekvensutredningens miljøvurdering, ble det gjennomført en vurdering av effekten av 
utslippene i fjorden som funksjon av antall ganger vannstrømmen måtte vannes ut for å nå 
akseptabelt nivå i forhold til tilstandsklasse II og III i vannforskriften. Da varierte behov for 
utvanning fra 1.5 til 107 ganger for kronisk effekt og 0.1 til 48 ganger for akutt effekt. For 
utløpet fra renseanlegget for Deponi 2 er tilsvarende tall beregnet til 0.2 til 3.3 og 0.1 til 0.6, 
detaljene er gitt i nedenstående tabell 2. 
 
Tabell 2. Behov for fortynning av utslipp i fjord for å nå grenseverdier 
 

 
 
 
 

Stoff Konsentrasjon Enhet
AA-EQS 

II/III kronisk
MAC- EQS 

III/IV akutt Kronisk Akutt
Kjemisk oksygenforbruk 10 mg/l
Totalt Organisk Karbon 1 mg/l
Ammoniak og Ammonium N 0,1 mg/l
Total N 0,1 mg/l
Total P 0,05 mg/l
Jern 1 mg/l
Mangan 0,1 mg/l
Arsen 2 µg/l 0,6 8,5 3,33               0,235             
Bly 1 µg/l 1,3 14 0,77               0,071             
Kadmium 0,1 µg/l 0,2 0,45 0,50               0,222             
Krom 1 µg/l 3,4 36 0,29               0,028             
Kobber 1,5 µg/l 2,6 2,6 0,58               0,577             
Nikkel 5 µg/l 8,6 34 0,58               0,147             
Sink 3 µg/l 3,4 6 0,88               0,500             
Kvikksølv 0,01 µg/l 0,047 0,07 0,21               0,143             
Løsemidler BTEX 0,2 µg/l
Oljeforbindelser THC 100 µg/l
PAH 16 0,2 µg/l

Gjennmstrømning 30 000                   m3/år

Antall grenseverdierGrenseverdi µg/l
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Konklusjonen er at det i denne vurderingen ble funnet at utslippene fra industriområdet ville 
nå grenseverdiene i en avstand på under 100 meter fra utslippet, for utslipp fra renseanlegg for 
Deponi 2 når man nødvendig uttynning 2-3 meter fra utløpsrøret. 
 
 
Vannsøylen 
I det videre følger sammendraget av rapporten fra strømanalyse utenfor Raudsand, utført av 
Multiconsult: 
 
Strømmålinger er utført i perioden 14.09.2017 - 31.10.2017 for å kartlegge strømforholdene 
i vannsøylen.  
 
Gjennomsnitts- og maksimalstrøm og andel nullmålinger er som følgende:  
 

 
 
Hydrografi: Det er funnet tydelig overflatelag som strekker seg ned til omkring 20 m dyp. 
Mellom 20 og 50 m dyp er det funnet et sprangsjikt. Under sjiktningen er vannmassen 
homogen ned til bunnen.  
 
Horisontal strøm: Det er målt strøm med gjennomsnittshastighet på 10 cm/s ved 7 m dybde, 
maksimalstrømmen ved 7 m dyp er 43 cm/s. Strømmens hovedretning varierer med dypet. 
Både gjennomsnittstrøm og maksimalstrøm avtar med dypet. Ved 57 m dyp er 
maksimalstrømmen målt til 19 cm/s og gjennomsnittstrømmen er 5 cm/s. Ved 135 m dyp er 
strømhastigheten mindre enn 1 cm/s i 21.5% av målingene.  
 
Tidevann og vind: Lokal vind er funnet å ha påvirket strømbildet ved Raudsand i 
måleperioden. Tidevannet er også funnet å påvirke strømbildet, spesielt i nedre del av 
vannsøylen. Mulige andre prosesser som påvirker strømmen er værsituasjon over et større 
område (f.eks. lufttrykk, temperatur, vind), variasjoner i kyststrømmen og 
ferskvannsavrenning som bidrar til lagdeling i sommerhalvåret. 
 
Typisk salinitetsprofil og temperatur profil for området med utslippsrøret er gitt i 
nedenstående figurer: 
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Sedimenter i fjorden 
NIVA gjennomførte i 2019 prøvetaking av bunnen på 4 punkter som har vært undersøkt i en 
tidsrekke de siste 20 årene. Måleresultatene opprettholder tilstand for bløtbunnsfauna god på 
alle punkter, der det er helt i grensen for klasse meget god. Som tidligere, og helt typisk for 
industriområder, er diversiteten lav. Kjemisk tilstand karakteriseres som god med hensyn på 
bly og kadmium, men totalbildet reduseres som ikke god grunnet innholdet av nikkel. For 
vannregionspesifikke kjemikalier er kobber over grenseverdien for god (rød) på alle punkter 
som i tidligere undersøkelser.  Detaljene for dette er gitt i tabell 3 nedenfor. 
 
Tabell 3. Sammenstilling av måleresultater sedimentkvalitet 2019 
 

 
 
 
Utslippene fra Deponi 2, som i tabell 1 er beregnet til godt under 1 kg/år, har svært liten 
påvirkning av fjorden i forhold til de 400-500 kg som Real Alloy årlig slipper i det samme 
røret, eller de bortimot 7.000 kg som oppdrettsnæringen tilfører mærene sine i 
vannforekomsten. 
 
Oksygeninnholdet nær bunnen er på et godt nivå med en metning på opp imot 80%. Det er 
ingen lukt fra sedimentene som er tatt opp, noe som også tyder på at oksygennivået er godt i 
fjorden, også helt ned på bunnen. 
 
Spredningsanalyse Sedimentlaget der man har tatt prøvene, er de øverste centimeterne av 
sjøbunnen. Akvaplan NIVA har gjennomført detaljerte simuleringer av spredning i fjorden 
ved eventuell dumping av stor stein ned i sedimentene (v/bygging av stor steinfylling). 
Analysene viser at man selv med disse kobberkonsentrasjonene (og de andre komponentene) 
ikke vil ha noen negativ effekt ved noen av oppdrettsanleggene i fjorden eller på vill anadrom 



7 
 

fisk. Dette selv om man gjennom dumping av store steinvolumer virvler opp hele 
bunnsedimentet på anslagsvis 1 meter. Her har Akvaplan Niva tatt hensyn til tidevann, vind 
og strømninger over en periode på 6 måneder for hele fjorden.  
 
 
Sammendrag  
Det er beregnet et utslipp fra renseanlegg nedstrøms Deponi 2 på 30.000 m3 vann per år med 
et innhold av tungmetaller som kan regnes i gram per år og tilsvarende lave mengder med 
nitrogen og fosfor.  
 
Videre er det dokumentert at spredning av tungmetaller ved dumping av stein i fjorden på 
sedimentene ikke gir negativ effekt på fisk i oppdrettsanleggene eller på vill anadrom fisk i 
fjorden, verken innover eller utover i vannforekomsten. Oppvirvling av hele laget med 
bunnsedimenter gir en utgangskonsentrasjon i vannfasen som er vesentlig høyere enn de 
løpende utslippene fra renseanlegget for Deponi 2. Dette betyr at de få grammene som slippes 
ut fra Deponi 2, ikke vil ha målbar effekt noe sted i fjorden utover de nærmeste få meterne fra 
utslippsrørets utmunning på 30 meters dyp. 
 
Etableringen av Deponi 2 får også som konsekvens at dagens utslipp fra Møllestøvdeponiet 
avsluttes, som igjen vil gi en positiv effekt på vannforekomsten gjennom redusert tilsig av 
forurensing fra møllestøvsekkene. Etablering av Deponi 2 vil også redusere tilsiget av vann 
gjennom det gamle gruvesystemet med redusert utslipp fra dette, som også vil gi en positiv 
effekt på vannforekomsten. 
 
Disse vurderingene vil bli revurdert når anlegget er i drift og man har faktiske analyser på 
utslippene, dette også i tråd med gitt utslippstillatelse fra Miljødirektoratet. 
 
 
Avslutning 
Overnevnte dokumenterer effektene av Deponi 2 på vannforekomsten og rekkefølgekrav 9.4 
må derigjennom anses oppfylt. 
 
 
 
 
 
Veidekke Entreprenør AS 
 
 


