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Saksframlegg 

 

Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av 
søknad om igangsettingstillatelse 

 

Kommunalsjefens forslag til vedtak: 

 
Hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø godkjenner søknaden om igangsettingstillatelse, jf. 
Plan- og bygningslovens §§ 20-2 og 21-4.  
 
 
 

 

Saksopplysninger 

Det søkes om igangsettingstillatelse for hele tiltaket i forbindelse med byggesak om etablering av deponi 
2 og tildekning av møllestøvsekker ved Raudsand. En igangsettingstillatelse er kun en tillatelse til å starte 
med det tiltaket som man har fått rammetillatelse for. Det kan ikke gjøres endringer ved tiltaket i 
forbindelse med en igangsettingstillatelse da dette vil kreve en egen separat endringssøknad, det 
foreligger ingen slik endringssøknad i denne saken og tiltaket skal følgelig gjennomføres i tråd med 
Molde kommunestyre sitt vedtak.   
 
Rammetillatelse og midlertidig dispensasjon ble gitt av Molde kommunestyre den 17.09.20 i sak 90/20. 
Søknaden om igangsettingstillatelse i seg selv vurderes ikke å være prinsipiell da det er snakk om 
igangsetting av det tiltaket som har fått rammetillatelse, men tiltaket ligger innenfor reguleringsplanen 
for Raudsand hvor det er en egen delegasjon. Siden det er snakk om en igangsettingstillatelse for et 
tiltak der rammetillatelsen er gitt av Molde kommunestyre finner administrasjonen at det er riktig å 
legge saken frem for endelig behandling i hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø.  
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Bakgrunn 
 
Gjeldende reguleringsplan for området sier i rekkefølgekrav 9.4 at «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».» 
 
 
Det er sendt inn redegjørelse og bakgrunnsdokumentasjon for å vise at man oppfyller rekkefølgekrav 9.4 
i gjeldende reguleringsplan.  
 
Det er sendt inn følgende rapporter: 
 

- Strømanalyse utarbeidet av Multiconsult datert 07.11.17.  
 

- Spredningsmodellering og vurdering av konsekvenser for oppdrettsanlegg utarbeidet av Akvaplan-
niva AS (datterselskap til Norsk Institutt for Vannforskning – NIVA) datert 17.08.18. 
 

- Merknader angående modellering og konsekvenser utarbeidet av Germund Bahr ved Akvaplan-
niva datert august 2018.  
 

- Tilleggsvurderinger av konsekvenser for utslipp til sjø i driftsfasen utarbeidet av Norconsult datert 
18.04.18.  
 

-  Undersøkelser i bløtbunnsfauna, miljøgifter og metaller i sedimentene i Tingvollfjorden ved 
Raudsand utarbeidet av Norsk Institutt for Vannforskning – NIVA datert 07.10.20.  
 

- Kjemianalyse av vannsøyle datert 06.11.17 gjennomført av ALS Laboratory Group Norway AS 
 

- Kjemianalyse av vannsøyle datert 23.11.17 gjennomført av ALS Laboratory Group Norway AS 
 

- Tilleggsberegninger for fortynning i respirenten utarbeidet av Norconsult datert 06.09.18. 
 

- Dokumentasjon av effekt på vannforekomsten utarbeidet av Veidekke Entreprenør AS datert 
17.09.20 

 
Alle rapportene ligger vedlagt saksframlegget.  
 
Dokumentasjon av effekt på vannforekomsten utarbeidet av Veidekke Entreprenør er en samlet 
vurdering av de andre rapportene opp mot rekkefølgekravet i plan og er da utarbeidet av ansvarlig 
søker. Sammendraget er klippet inn nedenfor. 
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Kommunalsjefen sin vurdering: 
 
Rekkefølgekravet i reguleringsplanen viser til forhold som i utgangspunktet er ivaretatt i tillatelsen fra 
Miljødirektoratet etter forurensningsloven. I tillatelsen fra Miljødirektoratet er det blant annet strenge 
krav til overvåking og kontroll i drifts- og etterdriftsfasen.  
Ansvarlig søker har sendt inn flere rapporter for å dokumentere at man oppfyller rekkefølgekravet i 
reguleringsplanen.  
 
Kommunalsjefen har mottatt et utkast til endret utslippstillatelse for Deponi 2 ved Raudsand fra 
Miljødirektoratet. Forslag til ny dato for frist til å være ferdig med tildekking av møllestøvsekkene er 
30.06.21, punkt 9.1.3.  
Andre endringer som er foreslått er: 

- henvising til soneplanen i avslutnings- og etterdriftsplanen, punkt 9.2.5, 
- satt spesifikke krav til topptettingen, punkt 9.2.5. 
- lagt inn ekstra målepunkt for måling av urenset sigevann og omformulert krav til setningskontroll, 

punkt 9.2.6.  
 
Nedenfor er et utklipp av enkelte av kravene i Miljødirektoratet sin tillatelse gitt 27.04.20. Utkastet til 
nye vilkår som nevnt ovenfor ligger vedlagt og vil eventuelt bli gjeldende dersom de blir vedtatt av 
Miljødirektoratet. Det er kun foreslått mindre endringer og disse er vist med blått i utkastet.  
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Det er også krav om finansiell sikkerhet: 

 
 
Det er også stilt krav om at Miljødirektoratet skal inspisere tildekkingen av møllestøvsekkene før man 
kan ta imot avfall i deponi 2.  
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Med bakgrunn i de innsendte rapportene, samt tillatelsen fra Miljødirektoratet med deres vilkår 
vurderer kommunalsjefen at rekkefølgekravet i reguleringsplanen er oppfylt, og at det kan gis 
igangsettingstillatelse for hele tiltaket.  
 
Ansvarsrett 
I forbindelse med en igangsettingstillatelse må også ansvarsrettene i saken vurderes, jf. Plan- og 
bygningslovens § 21-4 annet ledd. Kommunen skal påse at de angitte ansvarsområdene dekker tiltaket 
og er plassert i riktig tiltaksklasse, jf. plan- og bygningslovens kapittel 24.  
 
Kommunalsjefen legger innsendt gjennomføringsplan til grunn for godkjenning. Tiltaket vurderes å være 
tilfredsstillende belagt med ansvar. Ansvarsretten gjelder fra det tidspunktet erklæringen om 
ansvarsrett er sendt inn til kommunen. Foretak kan ikke starte arbeidet med tiltaket før erklæring om 
ansvarsrett er sendt inn.  
 
Ansvarlige foretak skal sørge for at arbeidene blir gjennomført etter bestemmelser i plan- og 
bygningsloven. 
 
Vi forutsetter at eventuelle øvrige involverte foretak erklærer ansvarsrett før de setter i gang med 
arbeidet. Erklæringen skal sendes til ansvarlig søker, som sender informasjonen videre til 
byggesakskontoret. Eventuelt kan erklæringen sendes direkte til Byggesakskontoret med kopi til 
ansvarlig søker. Oppdatert gjennomføringsplan skal følge med enhver erklæring om ansvarsrett. 
 

 

Økonomiske konsekvenser 

I utgangspunktet medfører saken ikke spesielle økonomiske konsekvenser. Som vanlig for 
forvaltningsvedtak kan klageinstansen etter forvaltningslovens § 36, pålegge kommunen 
erstatningsansvar for parters saksomkostninger dersom vedtak endres til partens gunst. Tilsvarende er 
utgangspunktet for saker for domstolene at tapende part pålegges å erstatte saksomkostninger. Slik 
saken nå forstås, synes det lite aktuelt at kommunen kan bli pålagt slike.  
 

Betydning for folkehelse og arbeidsmiljø 

Kommunalsjefen vurderer at saken ikke fører med seg andre konsekvenser enn det som normalt følger 
av et slikt byggeprosjekt. 
 

Klimakonsekvenser 

Kommunalsjefen vurderer at saken ikke fører med seg andre konsekvenser enn det som normalt følger 
av et slikt byggeprosjekt. Tiltaket i seg selv vil medføre klimakonsekvenser, men disse skal være vurdert 
som en del av planprosessen i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan, samt miljødirektoratet 
sin tillatelse etter forurensningsloven.  
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Kommunalsjef for teknisk, plan, næring og miljø 
 

Roar Moen 
Enhetsleder byggesak og geodata 
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REGULERINGSPLAN BERGMESTEREN RAUDSAND  
 

NESSET KOMMUNE 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

 
§ 1 FORMÅL 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for industriområde, utvidelse av 
kaiområde, masseuttak, massedeponi for rent, inert og ordinært avfall samt deponi 
for sluttbehandlet farlig avfall innenfor planområdet. Det planlegges tiltak både over 
og under bakken. 

 
 
 
§ 2  GENERELT 
 Innenfor planområdet skal arealene disponeres til disse formålene, jf. PBL. § 12-5: 

 
Tiltak under bakken: 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG, jfr PBL §12-5 NR1: 

 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (Masseuttak og avfallsdeponi) 
 

Tiltak over bakken: 
 

BEBYGGELSE OG ANLEGG, jfr PBL §12-5 NR1: 
Industri (I1, I2 og I3) 
Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (Deponi1- Deponi6) 
 
          

Planident: 15432018001 

 
Utarbeidet dato: 09.02.2018  
 
Revidert dato: 27.03.2019 
 
Behandlet av Nesset kommunestyre 23.05.2019, sak 44/19 
 
Endret i henhold til brev av 06.03.2020 fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.  
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SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, jfr PBL §12-5 NR2: 
Kjøreveg (o_V1, V1-V7) 
Annen veggrunn- grøntareal 

 
LNF – OMRÅDER jfr PBL §12-5 NR5: 
Skogbruk 
 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, jfr PBL §12-5 NR6: 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
Havneområde i sjø 
 
 
SIKRINGSSONER OG HENSYNSONER jfr PBL §12-6: 
Frisiktsone (H140) 
Sikringssone (H190) 
Støysone (H210 og H220) 
Ras- og skredfare (H310) 
Flomfare (H320) 
Brann- og eksplosjonsfare (H350) 
Bevaring kulturmiljø (H570) 
Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

 
 
 
§ 3  FELLESBESTEMMELSER 
3.1 Veg, VA og overvann: Ved byggesøknad for veg, vann, avløp og overvann skal 

søknaden inneholde prosjektering av veganlegg med lengdeprofil og tverrsnitt. I 
tillegg skal det legges ved en VA- plan som viser plassering av ledninger og utstikk. 
VA- planen skal vise prosjekterte vannledninger, spillvannsledninger og 
overvannsledninger. 
 

3.2 Byggegrenser: Bygg skal plasseres innenfor byggegrenser som vist i plankartet.   
 
3.3 Kulturminne: Dersom det under arbeid i området kommer fram gjenstander eller 

andre levninger som viser eldre aktivitet i område, skal arbeidet stanses umiddelbart 
og melding sendes Sametinget og Møre og Romsdal fylkeskommune jf. Lov om 
kulturminne. 

 Dersom det under arbeid i området påtreffes kulturminner under vann som er fredet 
eller vernet i medhold av Lov om kulturminner §§4 eller 14, skal arbeidet straks 
stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående. 

 
3.4 Terrenginngrep: Nødvendige inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng skal 

 utføres skånsomt under anleggs- og byggearbeidet. Skjæringer og fyllinger skal søkes 
å gi ei utforming og overflate som demper den visuelle effekten av inngrepa.  

 
3.5 Forurenset vann 
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 Forurenset overflatevann, sigevann og utslipp skal renses og håndteres i samsvar 
med til enhver tid gjeldende grenseverdier. 

  
3.6 Støy 
 Framtidig arealbruk må ikke føre til miljøbelastning som overstiger grenseverdiene 

som framkommer av retningslinjer for støy i arealplanleggingen, T-1442, eller de til 
enhver tid gjeldene grenseverdier. 

 
3.7 Støv 
 Framtidig arealbruk må ikke føre til miljøbelastning som overstiger grenseverdiene 

som framkommer av retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, 
T-1520, eller de til enhver tid gjeldende grenseverdier. 

 
3.8 Slokkevann 
 Det skal tilrettelegges for samband, ventilasjon og vann i fjellanlegget og på 

industriområdet slik at brannvesenet kan drive effektiv brannslukking. Krav til 
brannvann skal være i samsvar med krav til brannvann for Nesset kommune. 

 
3.9 Sikring 
 Deponiområdene og industriområdene skal skiltes og sikres med forbud mot allmenn 

ferdsel.  
 
3.10 Nødstrøm  
 Det må etableres nødstrømsanlegg til planlagt prosessanlegg og fjellhaller. 
 
3.11 Gassmålere 
 Det skal installeres gassmålere i forbindelse med planlagte fjellhaller og 

prosessanlegg slik at hydrogengassdannelse kan oppdages til enhver tid og tiltak for å 
unngå eksplosjon kan iverksettes.  

 
3.12 Istandsetting og tilbakeføring 
  Deponiområdene skal tildekkes med stedegen jord og revegeteres med stedegen 

vegetasjon. 
 
3.13 Før iverksetting av tiltak må nødvendige tillatelser innhentes. 

 Iverksetting av tiltak krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. 
Deponering av masser krever tillatelse etter forurensingsloven og avfallsforskriften. 

 Utfylling i sjø krever tillatelse etter forurensningsloven. 
 Tiltak i sjø krever tillatelse etter Havne- og farvannsloven. 
 Uttak av masser i fjellhaller kan utløse krav om konsesjon etter mineralloven. 
 
3.14 Ny kaifront følger formålslinjen mellom industriformål og havneområde i sjø.  
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§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
Tiltak under bakken 
4.1 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, Masseuttak og avfallsdeponi 

4.1.1 Arealet er avsatt til masseuttak og avfallsdeponi. 
4.1.2 Innenfor dette arealet er det tillat med masseuttak i fjell, deponihaller for 

stabilisert uorganisk farlig avfall inne i fjellet, adkomsttuneller, 
ventilasjonssjakter i forbindelse med deponihallene, annen teknisk 
infrastruktur og anlegg i forbindelse med masseuttak og avfallsdeponi. 

 
Tiltak over bakken 
4.2 Industri, I1, I2 og I3 

4.2.1 Arealet er avsatt til industri. 
4.2.2 Innenfor arealet I1 tillates det oppføring av/anleggelse av industribygg, 

administrasjonsbygg, kontorbygg, forsknings- og utviklingssenter, laboratorier, 
produksjonslokaler, prosessanlegg for uorganisk farlig avfall, 
resirkuleringsanlegg, lager, pukkverk og knuseverk, utfylling i sjø, nytt 
kaianlegg, parkering, internveger og teknisk infrastruktur.  

4.2.3 Innenfor arealet I2 tillates det oppføring av/anleggelse av industribygg, 
administrasjonsbygg, kontorbygg, forsknings- og utviklingsbygg, laboratorier, 
produksjonslokaler, lager, kaianlegg, parkering, internveger og teknisk 
infrastruktur. 

4.2.4 Innenfor arealet I3 tillates det oppføring av/anleggelse av industribygg, 
administrasjonsbygg, kontorbygg, forsknings- og utviklingssenter, laboratorier, 
produksjonslokaler, parkering, internveg og teknisk infrastruktur. 

4.2.5 Utfylling ved ny kaifront tillates ikke lagt høyere enn kote +8,0 (NN2000). 
4.2.6 Maksimal tillatt kotehøgde for topp bygning og topp installasjon innenfor I1 

og I2 er kote +38. 
 Maksimal tillatt kotehøgde for topp bygning og topp installasjon innenfor I3 er 

kote +89.  
4.2.7 Tiltak som faller inn under TEK17 §7-3 1. ledd skal etableres høyere enn kote 

+5,0 (NN2000). 
4.2.8 Kaiområdet skal tilfredsstille kravene i ISPS- regelverket. 
4.2.9 Grad av utnytting for område: 
 I1: %-BYA = 50% 
 I2: %-BYA = 50% 
 I3: %-BYA = 50% 
 

4.3 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, Deponi1 – Deponi6 
4.3.1 Arealet er avsatt til annen særskilt bebyggelse og anlegg, deponi. 
4.3.2 Innenfor arealet Deponi1 – Deponi6 tillates det oppføring av/anleggelse av: 

Massedeponi, bygg og anlegg i forbindelse med ventilasjonssjakter og 
planlagte massedeponi, anleggsveger og teknisk infrastruktur. 
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Massedeponiene skal avgrenses som vist i illustrasjoner i planbeskrivelsen. 
Det skal legges til rette for trinnvis oppfylling og tilbakeføring av 
massedeponiene til naturnær tilstand 

4.3.3 Tillatt grad av utnytting for områdene deponi 1- deponi 6 er BYA = 10 000 m2. 

 
 
 
§5 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
5.1 Kjøreveg, o-V1, V1-V7 

5.1.1 Arealet avsettes og opparbeides til offentlig og privat kjøreveg som vist i 
plankartet.  

5.1.2 o_V1 er eksisterende fylkesveg 666 og er avsatt med en total vegbredde på 7 
meter. V1 er avsatt med en total vegbredde på 9 meter. V2-V4 er avsatt med 
en total vegbredde på 7 meter og V5- V7 er avsatt med en total vegbredde på 
4 meter. 

5.1.3 Utforming av veger og avkjørsler skal utformes i henhold til gjeldende 
vegnormaler og forskrifter.  

  
5.2 Annen veggrunn - grøntareal 

5.2.1 Arealet avsettes til annen veigrunn- grøntareal. Det vil si anlegg som naturlig 
hører til vegen, slik som grøft, skjæring, fylling og teknisk anlegg (kabler, vann-
/avløpsledninger, overvannsledninger og belysning). I tillegg skal dette arealet 
benyttes til snølagringsplass. 

5.2.2 Ytterligere behov for areal til skjæring og fylling skal dekkes av tilstøtende 
areal. 

 
   
§ 6 LNF – OMRÅDER 
6.1 Skogbruk 

6.1.1 Arealene avsettes til skogbruksformål. 
6.1.2  Tiltak som har tilknytning til skogbruk er tillatt. Innenfor arealet er det kun 

tillatt med plukkhogst. I tillegg kan det plasseres mindre bygg og anlegg i 
forbindelse med ventilasjonssjakter. 

6.1.3  Arealet skal danne en skjerm mot planlagte tiltak. 
6.1.4 Arealet skal være tilgjengelig for allmennheten. 
 
  

§ 7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
7.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

7.1.1 Arealet avsettes til område for Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone. Langs vassdraget skal det opprettholdes naturlig kantvegetasjon 
for å motvirke avrenning og gi levested for planter og dyr». 

7.1.2 Senking av opprinnelig bekkeløp jfr. «Flomvurdering Bergmesteren Raudsand- 
01 versjon D01, Norconsult 2017» kan tillates etter søknad. 
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7.2 Havneområde i sjø, HS1 og HS2 
7.2.1  Arealet er avsatt til «Havneområde i sjø». 
7.2.2 HS1 kan benyttes til utfylling, havn for næringsvirksomhet, lasting og lossing, 

og nødvendige innretninger for bruk av arealet til havneområde. Ved utfylling 
skal rene masser benyttes og det skal benyttes utfyllingsmetoder som er mest 
mulig skånsomme med hensyn til spredning av partikler. Siltgardin skal 
benyttes i grunne områder.  

 7.2.3 Dybde langs ny kai skal ligge på kote -15 eller lavere (LAT) 
7.2.4 Utfylling ved ny kaifront tillates ikke høyere enn kote +9,4 (LAT). 
7.2.5 HS2 kan benyttes til lasting og lossing samt oppankring av lastebåter, 

frakteskip og liknende fartøy. 
 

 
§ 8 HENSYNSSONER 
8.1 Frisiktsone, H140 

8.1.1 Arealet er avsatt til frisiktsone. 
8.1.2 Innenfor frisiktsonene skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 meter over 

nivået på tilgrensende veger. 
 

8.2 Sikringssone, H190 
8.2.1 Arealet er avsatt til sikringssone rundt fjellanlegget for masseuttak og 

avfallsdeponi inne i fjellet. 
8.2.2 Innenfor denne sonen er tiltak som sprenging, peling, boring eller 

fundamentering bare tillatt dersom det kan dokumenteres at tiltaket ikke får 
uønskede konsekvenser for haller, adkomsttunneler, gruver og veganlegg i 
fjell og/eller sikringssonen. 

 
8.3 Støysone, H210 og H220 

8.3.1 Arealet viser kartlagte støysoner i henhold til T-1442 for planlagte tiltak. H210 
er rød støysone og H220 er gul støysone. 

8.3.2 Innenfor H210 og H220 er det ikke tillatt med støyfølsomme bruksformål. 
 

8.4 Ras- og skredfare, H310_F, H310_S1, H310_S2, H310_S3 og H310_S4 
8.4.1 Arealet viser kartlagte soner for eksisterende ras- og skredfare jfr TEK17 §7-3.  

H310_F viser oppskyllingshøyde ved en flodbølge sammenfallende med 1000 
års stormflo inkludert havnivåstigning og klimapåslag. 
H310_S1 viser sikkerhetsklasse S1 med største årlig sannsynlighet 1/100 
H310_S2 viser sikkerhetsklasse S2 med største årlig sannsynlighet 1/1000 
H310_S3 viser sikkerhetsklasse S3 med største årlig sannsynlighet 1/5000 
H310_S4 viser område som ikke tilfredsstiller krav til sikkerhet mot skred jfr 
TEK17 §7-3 1.ledd. 

8.4.2 Før nye tiltak plasseres innenfor faresonene H310_F-H310_S4 må det 
dokumenteres sikkerhet mot ras- og skredfare i henhold til TEK17 §7-3 

 
8.5 Flomfare, H320 
 8.5.1 Arealet viser kartlagt sone for flomfare, 1000- års flom med 20% klimapåslag. 
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8.5.2 Før nye tiltak plasseres innenfor faresone H320 må det dokumenteres 
sikkerhet mot flomfare i henhold til TEK17 §7-2. 

 
8.6 Brann- og eksplosjonsfare, H350_1, H350_2 og H350_3 
 8.6.1 Arealet viser kartlagt sone for brann- og eksplosjonsfare for planlagte tiltak. 

H350_1 viser indre hensynssone, H350_2 viser midtre hensynssone og 
H350_3 viser ytre hensynssone. 

  
8.6.2 I indre sone (H350_1) tillates kun tiltak tilknyttet prosessanlegg, renseanlegg 

og pukkverk.  
I midtre sone (H350_2) er det tillatt med tiltak som offentlige og private veger, 
arbeidsplasser innen industri, samt kontorvirksomhet. Etablering av boliger og 
annen overnatting er ikke tillatt innenfor midtre sone. 
I ytre sone (H350_3) er det tillatt med tiltak som offentlige og private veger, 
arbeidsplasser innen industri, kontorvirksomhet og tiltak for overnatting. 
Etablering av særlig sårbare objekt er ikke tillatt.  

 
 
8.7 Bevaring av kulturmiljø, H570 

8.7.1 Arealet er avsatt til hensynssone bevaring av kulturminner 
8.7.2 Hensynssona skal fungere som en buffer for sjakttårnet og det er ikke tillat å 

gjøre inngrep i denne sona uten at dette er klarert med regional 
kulturminnemyndighet.  

 
8.8 Båndlegging etter lov om kulturminner, H730 
 8.8.1 Arealet er båndlagt etter kulturminneloven 

8.8.2 Innenfor dette arealet er det ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade, 
ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte 
utilbørlig skjemme kulturminnet eller framkalle fare for at dette kan skje. 

 
§9 REKKEFØLGEKRAV 

9.1 Før nye tiltak innenfor I1 igangsettes må eventuelle gasser fra eksisterende 
gruvesystem kartlegges og dokumenteres. Eventuelle tiltak skal iverksettes 
dersom kartleggingen tilsier dette jfr «Sammenstilling av konsekvensutredning 
og risiko- Bergmesteren Raudsand, Norconsult 2017». 

9.2 Før det blir gitt igangsettelsestillatelse for arbeider med adkomsttunell og 
fjellhaller skal de geologiske, hydrogeologiske og geotekniske forholdene for 
fjellhallområdet dokumenteres med etablering av flere undersøkelseborehull 
for overvåkning av grunnvann og måling av bergspenninger jfr 
«Sammenstilling av konsekvensutredning og risiko- Bergmesteren Raudsand, 
Norconsult 2017». 

9.3 Før det blir gitt igangsettelsestillatelse for utfylling i sjø skal grunnforholdene 
ute i sjøen dokumenteres ytterligere med supplerende geotekniske 
grunnundersøkelser inklusive kartlegging av mektighet på det bløte topplaget. 

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

9.5 Før arbeider langs fv666 kan igangsettes skal tekniske planer godkjennes av 
Statens Vegvesen. 

9.6 Før sprengningsarbeider igangsettes innenfor planområdet må det 
dokumenteres at planlagte sprengningsarbeider ikke fører til rystelser i berget 
ved Raudsandtunnelen som overskrider 50mm/s. 

9.7 Eksisterende avkjørsler langs fv666 skal stenges jfr plankartet før det blir gitt 
igangsettelsestillatelse for nye tiltak innenfor Deponi 1- Deponi 6. 

9.8 Deponering av masser skal skje i følgende rekkefølge: først i Deponi 1, 
deretter i Deponi 2 eller Deponi 3, så til slutt enten Deponi 4 eller Deponi 5 
avhengig av fremtidig behov/formål. Igjenfylling av masser i Deponi 6 kan skje 
uavhengig av oppfylling i de andre deponiene.  
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Kommunal- og moderniseringsministeren 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand - avgjerd av motsegn 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for 

Bergmesteren Raudsand med endringar i føresegnene. Departementet legg vekt på at 

planlagd arealbruk ikkje kjem i konflikt med nasjonale eller vesentleg regionale 

interesser knytt til naturmangfald, landskap, friluftsliv, kulturminner, fiskeri og 

akvakultur. Departementet legg og vekt på det lokale ønsket om å få rydda opp etter 

tidlegare gruveverksemd, og om å etablere nye arbeidsplassar som kan motverke 

nedgang i folketal og styrke grunnlaget for busetnad i området. Utslepp frå det 

planlagde anlegget må greiast ut ved handsaming av søknader om løyve etter 

forureiningslova.  

 

Bakgrunn 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til fylkesmannen sitt brev av 16.08.2019 

og dokumenta i saka. Tidlegare Nesset kommune har vedtatt reguleringsplan for 

Bergmesteren Raudsand med motsegn frå Gjemnes, Sunndal og Tingvoll kommunar, og frå 

Møre og Romsdal fylkeskommune. Saka er send Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for avgjerd etter plan- og bygningslova § 12-13. 

 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for eit anlegg for handsaming og 

deponering av uorganisk farleg avfall, i eit nedlagt gruveområde på Raudsand. Planen legg 

og grunnlag for avslutning av eksisterande deponi for industriavfall og etablering av nye 

deponi for inert og ordinært avfall.  

 

Planområdet er om lag 1885 daa stort, og strekker seg frå Tingvollfjorden til høgspentlina øst 

for Fornahøgdin, om lag 420 m.o.h. Området er prega av mange års industri- og 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Postboks 2520 

6404 MOLDE 

 

 

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/4034-84  

Dato 

6. mars 2020 
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Side 2 
 

gruveverksemd med underjordiske gruvegangar, dagbrot og avfallsdeponi. I nord er 

planområdet avgrensa av Holåvollbekken og grensa mot Gjemnes kommune. Bergmesteren 

Raudsand AS har løyve til mottak av massar i samband med pålegg om tildekking av 

industriavfall i deponi 1 og 2. Verksemda Real Alloy AS er og etablert innanfor området. 

Bygda Raudsand ligg om lag ein km sør for industriområdet. 

 

Innanfor området som er regulert til industriformål (174 daa), er det tillate å oppføre industri- 

og kontorbygg, etablere djupvasskai på fylling i sjø, pukkverk, nye vegar m.m. Omsynssoner 

for støy, ras-, skred-, flom-, brann- og eksplosjonsfare er vist på plankartet, og planen har 

føresegner om avbøtande tiltak for å ivareta samfunnstryggleik. Under bakken er det avsett 

areal til fjellhallar (920 daa) der ein skal deponere stabilisert farleg avfall. Dei planlagde 

fjellhallane ligg under havnivå, om lag 1 km vest for Tingvollfjorden, og vil ha tilkomst frå 

industriområdet. Massar frå fjellhallane er planlagd nytta i sjøfyllinga og i produksjon av pukk 

og grus. Ytre avgrensing av sjøfyllinga er vist på plankartet, og det er stilt krav om at utfylling 

skal skje med reine massar og på ein måte som er mest mogeleg skånsam i høve til spreiing 

av partiklar.  

 

Området som er regulert til massedeponi er 540 daa stort, og ligg i fjellsida nord for fylkesveg 

666. Innanfor området er det planlagt oppfylling av fem dagbrot (deponi 1,2,3,5 og 6) og eit 

urørt skogområde (deponi 4). Det er krav om at deponia skal tilpassast kringliggande terreng, 

og at revegetering skal skje med stadeigen vegetasjon. Nivå for fylling skal vere i tråd med 

godkjende profilteikningar. Rekkefølge for deponia er fastset i føresegner til planen. 

Kapasiteten til deponi 4, som er det største deponiet, er vurdert til 30 år.  

 

Planføresegnene stiller krav om fleire tilhøve som skal kartleggast og dokumenterast før det 

vert gjeve løyve til nye tiltak innanfor planområdet. Dette omfattar kartlegging av gassar frå 

eksisterande gruvesystem, av geologiske, hydrogeologiske og geotekniske tilhøve i 

fjellhallområdet, og av grunntilhøva i sjøområdet der det er planlagt utfylling. Det skal og 

dokumenterast kva effekt utslepp i fjorden vil ha for vassførekomsten.   

 

Transport av avfall til det planlagde anlegget vil i hovudsak skje sjøvegen, men og på 

fylkesveg 666 som går gjennom planområdet. Anlegg for handsaming av farleg avfall er 

underlagt storulykkeforskriften og må plasserast utanfor område med fare for flom og skred. 

Avfallsbehandlingsanlegget, utfylling i sjø og deponi for forureina massar krev løyve etter 

forureiningslova.  

 

Reguleringsforslaget med plankart, føresegner, planomtale, konsekvensutgreiing og risiko- 

og tryggleiksanalyse er utarbeidd av Bergmesteren Raudsand AS, og blei lagt ut til høyring 

og offentleg ettersyn våren 2018. I gjeldande kommuneplan for Nesset 2009-2020 er 

planområdet avsett til område for råstoffutvinning, område for erverv og LNF-område. 

Sjødelen av planområdet ligg i eit område som er avset til vassareal for allmenn fleirbruk. 

 

Sunndal, Gjemnes og Tingvoll kommunar fremma felles motsegn til reguleringsplanen ved 

offentleg ettersyn. Supplerande merknader blei send departementet i desember 2019. 
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Side 3 
 

Kommunane meiner at planen i vesentleg grad er skadeleg for området og regionen sitt 

omdømme, og i strid med plan- og bygningslova § 1-1 første ledd, interkommunal 

kommunedelplan for sjøområda på Nordmøre, og forvaltningsmål og miljømål i 

vassforskrifta. Dei meiner og at planen kjem i konflikt med næringslivsinteresser og 

fritidsinteresser i nabokommunane, naturmangfaldet og naturmangfaldlova §§ 8-12, og 

kulturminner og kulturminnelova § 3.  

 

Averøy, Kristiansund og tidlegare Halsa kommune har støtta motsegna.  

 

Møre og Romsdal fylkeskommune v/fylkesutvalet har fremma motsegn til planen med 

grunnlag i regional plan for vassforvaltning i Møre og Romsdal. Utvalet meiner at tiltaket kjem 

i konflikt med målet om at Tingvollfjorden skal ha god miljøtilstand innan 2027, og at anlegget 

kan føre til vesentleg tap av det omdømet Møre og Romsdal har som naturbasert 

reiselivsdestinasjon og som marin matvareprodusent. Dette vil vere negativt for framtidig 

vekst og utvikling i fylket. Handsaming av farleg avfall bør etter fylkeskommunen sitt syn skje 

nærast mogeleg produksjonskjeldane for å redusere risikoen for ulukker under transport.  

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og NVE fremma motsegn til planen ut frå omsynet til 

samfunnstryggleik og miljøomsyn. Motsegna blei trekt etter at kommunen endra plankartet 

og føresegnene knytt til desse tema. 

 

Mekling hos fylkesmannen blei ikkje gjennomført fordi ingen av kommunane såg grunn til 

det.  

 

Nesset kommune godkjente planen 23.05.2019. Kommunen la vekt på behovet for 

opprydding etter tidlegare gruveverksemd på Raudsand, og for nye arbeidsplassar som kan 

bremse nedgangen i folketal og bidra til levande og berekraftige lokalsamfunn. Kommunen 

viser til det nasjonale behovet for eit nytt deponi for uorganisk farleg avfall, og at 

Miljødirektoratet skal vurdere utslepp frå industriverksemda og deponia.  

 

Fylkesmannen tilrår ved oversending av saka til departementet at reguleringsplanen vert 

godkjend, under føresetnad av at det blir gjeve konsesjon etter forureiningslova. 

Fylkesmannen har vurdert saka i høve til arealbruksendringar, men ikkje i høve til dei 

momenta som Miljødirektoratet skal vurdere ved handsaming av søknad etter 

forureiningslova. Fylkesmannen tilrår at det vert stilt krav om stegvis tilbakeføring av 

massedeponia til naturnær tilstand. Det bør og stillast krav om tildekking med stadeigen jord, 

og at beste tilgjengelege teknologi skal nyttast for å unngå unødig spreiing av finpartiklar ved 

fylling i sjø.  

 

Nærings- og fiskeridepartementet har uttalt seg til saka i brev av 06.11.2019. 

Departementet vurderer at det ikkje er vesentlege manglar ved utgreiingane og vurderingane 

som er gjort, eller at det er vesentlege tilhøve som ikkje er belyst. Nærings- og 

fiskeridepartementet har ikkje merknader til planen som grunneigar innanfor planområdet, 

men legg til grunn at konsekvensar for sjømatnæringa blir vurdert ved handsaming av ein 
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Side 4 
 

eventuell søknad om løyve etter forureiningslova. Departementet meiner at det bør vurderast 

om det er behov for føresegner knytt til utfylling i sjø og deponi på land slik at mattryggleiken 

vert oppretthalden for sjømatproduksjonen i området.  

 

Klima- og miljødepartementet uttaler i brev av 04.12.2019 at dei ikkje støtter motsegna 

som er fremma med grunnlag i miljøomsyn. Departementet viser til vurderingar frå 

Miljødirektoratet i brev av 07.11.2019, og vurderer at dei konkrete arealendringane som blir 

fastset i reguleringsplanen ikkje vil gi konsekvensar for miljøinteresser av nasjonal eller 

vesentleg regional verdi. Eventuell forureining frå sjøfyllinga og deponia kan gje negative 

verknader for viktige miljøinteresser. Dette vil bli vurdert av Miljødirektoratet ved handsaming 

av søknader om løyve etter forureiningslova.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet si vurdering 

Etter plan- og bygningslova § 5-4 kan andre kommunar fremme motsegn til planforslag som 

er av vesentleg betyding for kommunen sine innbyggjarar, for næringslivet eller natur- eller 

kulturmiljøet i kommunen, eller for kommunen sin eigen verksemd eller planlegging. 

Regionalt organ kan fremme motsegn i spørsmål som er av nasjonal eller vesentleg regional 

betyding, eller som av andre grunner er av vesentleg betyding for deira saksområde.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til motsegnene frå Sunndal, 

Gjemnes og Tingvoll kommunar og frå Møre og Romsdal fylkeskommune, og avgjere om 

reguleringsplanen skal godkjennast eller ikkje, jf. plan- og bygningslova § 12-13. 

Departementet kan gjere endringar i planen viss det er påkravd.  

 

Utslepp til Tingvollfjorden  

Nabokommunane og fylkeskommunen meiner at industriområdet på Raudsand ikkje er egna 

som deponi for farleg avfall. Dei viser til at Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden er resipient for 

utslepp frå anlegget, og meiner at tiltaket vil ha verknader for nabokommunane. Kommunane 

er særleg bekymra for konsekvensane av utslepp ved utfylling i eit område med forureina 

sjøbotn, og for utslepp frå prosessanlegg, massedeponi og deponi for farleg avfall. Dei er og 

bekymra for ulykker ved transport av avfall til anlegget, og for stabiliteten til sjøfyllinga.  

 

I konsekvensutgreiinga til planen er det vurdert at utslepp frå prosessanlegget, fjellhallar og 

massedeponi vil ha ein liten negativ konsekvens for vassmiljøet i Tingvollfjorden, og primært 

lokalt utanfor Raudsand. Det er ikkje forventa at utsleppa vil forverre den økologiske og 

kjemiske tilstanden i fjorden, men forbetring av vasskvaliteten i tråd med miljømålet i regional 

plan for vassforvaltning i Møre og Romsdal kan bli forsinka. Når det gjeld konsekvensar for 

villfisk seier konsekvensutgreiinga at villfisk som oppheld seg utanfor Raudsand i lengre tid, 

kan få auka konsentrasjonar av miljøgifter. Anadrome artar som laks og aure er vurdert å bli 

lite påverka av utslepp, men negativ påverknad kan ikkje utelukkast for sjøaure. Val av 

behandlingsmetode for avfallet kan påverke vurderingane, og det er behov for meir kunnskap 

ved handsaming av søknad om utsleppsløyve.  
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Klima- og miljødepartementet framhevar i si uttale til saka at vidare utgreiingar fram mot 

eventuelle søknader etter forureiningslova, må gi Miljødirektoratet eit tilstrekkeleg grunnlag til 

å vurdere om det kan bli gjeve løyve, og på kva vilkår. Kommunal- og moderniserings-

departementet sluttar seg til dette, og vurderer at spørsmåla som nabokommunane og 

fylkeskommunen tek opp knytt til utslepp frå planlagt verksemd til Tingvollfjorden, må 

avklarast ved handsaming av søknader om utsleppsløyve etter forureiningslova. Vurdering 

av konsekvensar for Sunndalsfjorden som nasjonal laksefjord inngår i dette. Det same gjeld 

vurdering av konsekvensar for vasskvaliteten i vassførekomsten Tingvollfjorden ved 

Raudsand, jf. miljømål fastset i regional plan for vassforvaltning i Møre og Romsdal 

vassregion 2016-2021, og § 12 i vassforskrifta.  

 

Nabokommunane vurderer at det planlagde anlegget er i strid med intensjonane i 

interkommunal kommunedelplan for sjøområda på Nord-Møre som blei vedteken av 10 

kommunar våren 2018. Planen har som målsetting å legge til rette for vekst i marine 

næringar.  

 

Det går fram av konsekvensutgreiinga til reguleringsplanen at avstanden frå Raudsand til 

næraste akvakulturlokalitet er 2,5 km. Avstanden til næraste matfiskanlegg er 7 km, og til 

næraste registrerte gyteområde er det 6 km. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

vurderer at planlagt arealbruk ikkje kjem i direkte konflikt med sjømatnæringa og grunngjev 

dette med at avstanden til eksisterande akvakulturanlegg og kjende gyteområde er stor. 

Konsekvensar av utslepp frå dei planlagde anlegga på Raudsand, vil bli vurdert ved 

handsaming av eventuelle søknader om utslepp etter forureiningslova. Departementet 

vurderer difor at det ikkje er behov for å endre planføresegnene knytt til dette.  

 

Konsekvensar for omdøme 

Både nabokommunane og fylkeskommunen er bekymra for at det planlagde avfallsanlegget 

kan påføre sjømatnæringa og reiselivsnæringa i regionen tap av omdøme. Dei er særleg 

bekymra for økonomiske konsekvensar for akvakulturnæringa i Tingvollfjorden.  

 

Konsekvensutgreiinga til planen viser til erfaringar frå Langøya i Holmestrand, og vurderer at 

det planlagde anlegget ikkje treng å gje særleg tap av omdøme viss det blir gjennomført og 

drive som planlagt. Det blir og framheva at anlegget kan styrke Nesset sitt omdøme som 

føregangskommune i framtidsretta industriutvikling ved å etablere eit sikkert og miljømessig 

trygt anlegg for handsaming av farleg avfall. Openheit og informasjon kan auke kunnskapen 

om tiltaket i befolkninga. Tillit til at det er ein seriøs verksemd som overheld pålagte krav, kan 

redusere belastninga som tiltaket gir for omdøme.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at spørsmålet om omdøme for 

sjømatnæringa og reiselivsnæringa lokalt og regionalt i stor grad er knytt til tilhøve som ikkje 

vert handsama i reguleringsplanen. Det kan difor ikkje tilleggast avgjerande vekt i denne 

saka.  

 

 



78/20 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse - 20/00736-43 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse : Vedtaksbrev-Raudsand KMD 6. mars

 

 

Side 6 
 

Kulturminner 

Industriområdet på Raudsand ligg på andre sida av fjorden for Honnhammaren i Tingvoll 

kommune, der det er bergkunst frå yngre og eldre steinalder. Nabokommunane er bekymra 

for korleis industrianlegget og auka trafikk på fjorden vil påverke dei automatisk freda 

kulturminna, og viser til at området er eit av Nordens største felt av bergmålingar. 

 

Det går fram av konsekvensutgreiinga til planen at tilbakeføring av nedraste gruver og 

dagbrot til eit naturprega område, vil ha stor positiv betyding for landskapsbiletet, medan 

utfylling i strandsona og bygging av prosessanlegg vil påverke landskapsbiletet negativt. Det 

er vurdert at anlegga på Raudsand ikkje vil vere særleg merkbare frå Honnhammaren som 

ligg om lag 2,5 km frå planområdet. Auka i skipstrafikk vil vere marginal med 2-3 skip i uka, 

og vurderast ikkje å kunne skade kulturminna som ligg 10-30 meter over havet.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at Møre og Romsdal fylkeskommune 

og Riksantikvaren ikkje har fremma motsegn til planen ut frå omsynet til kulturminna på 

Honnhammaren, og vurderer at planen ikkje vil ha vesentlege verknader for dei automatisk 

freda kulturminna. Departementet legg til grunn at tiltakshavar og kommunen tek omsyn til 

estetikk og fjernverknad ved gjennomføring av planen.   

 

Konklusjon 

Etter ei samla vurdering godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Departementet legg vekt på at planlagd 

arealbruk på land og i sjø ikkje kjem i konflikt med nasjonale eller vesentlege regionale 

interesser knytt til naturmangfald, landskap, friluftsliv, kulturminner, fiskeri og akvakultur. 

Departementet legg og vekt på det lokale ønsket om å få rydda opp etter tidlegare 

gruveverksemd, og etablere nye arbeidsplassar som kan motverke nedgang i folketal og 

styrke grunnlaget for busetnad i området. Det er vurdert at anlegget kan gje om lag 125 

direkte arbeidsplassar i anleggsfasen og om lag 50 arbeidsplassar i driftsfasen. Anlegget vil 

og ha positive ringverknader med auka etterspurnad etter handel og tenester lokalt og 

regionalt.  

 

Departementet vurderer at eit anlegg for handsaming av farleg avfall og lettare forureina 

overskotsmassar har stor samfunnsnytte, og at dei negative verknadene av 

reguleringsplanen for innbyggjarar og næringsliv i nabokommunane er avgrensa. Eventuell 

forureining frå det planlagde anlegget kan likevel ha negative verknader for miljøinteresser 

og for sjømatnæringa. Dette må greiast ut ved handsaming av søknader om løyve etter 

forureiningslova.  

 

Endringar i planen og rettsverknad 

Avgrensing av områda for massedeponi 1-6 går fram av konsekvensutgreiinga og 

planomtalen, men er ikkje vist på plankartet. Departementet vurderer det som viktig at planen 

er føreseieleg, og tek inn i føresegnene at massedeponia skal avgrensast som vist i 

oppfyllingsplanane i planomtalen.   
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Det går fram av konsekvensutgreiinga og fylkesmannen si tilråding at planen bør stille krav 

om trinnvis tilbakeføring av massedeponia til naturnær tilstand, og at deponia bør tildekkast 

med stadeigen jord. Departementet meiner dette er viktig for å avgrense arealet som til kvar 

tid vert nytta som deponi, og sikre at deponia får ein naturlik tilstand etter avslutning. 

Føresegnene vert endra i tråd med dette.  

 

Reguleringsplanen manglar føresegner om grad av utnytting for arealet som er regulert til 

byggeføremål. Dette er nødvendig å ta inn. Departementet har fått informasjon frå 

kommunen om kva illustrasjonane i planomtalen inneber, og endrar føresegnene i tråd med 

det.  

 

Ein avgrensa del av industriområde I1 er utsett for flom frå Holovållbekken. Det går fram av 

konsekvensutgreiinga til planen at ein kan utvide kapasiteten i bekkeløpet ved å senke 

bekken med 1-1,5 m mellom kote 1 og 14. Departementet vurderer at omsynet til flomfare er 

ivareteke gjennom vurderingane som er gjort i konsekvensutgreiinga og føresegnene om at 

sikkerheit mot flom i høve til TEK § 7-2 skal dokumenterast før det vert etablert nye tiltak i 

omsynssone H320. Planen opnar for senking av Holovållbekken i tråd med 

konsekvensutgreiinga. Om tiltak i bekken krev godkjenning frå Gjemnes kommune, må 

avklarast ved gjennomføring av planen.  

 

Den godkjende reguleringsplanen har rettsverknad for areal i Molde kommune. Viss det er 

usemje om kor kommunegrensa mellom Molde og Gjemnes kommune går, må dette 

avklarast ved gjennomføring av planen i den grad det er behov for det.  

 

Vurdering etter naturmangfaldlova §§ 8-12 

Miljødirektoratet uttaler i brev av 07.11.2019 at planforslaget ikkje kjem i konflikt med 

naturmangfald på land av nasjonal eller vesentleg regional interesse, og vurderer at kravet til 

kunnskap om naturmangfald etter naturmangfaldlova § 8 og føre-var-prinsippet i 

naturmangfaldlova § 9 er ivareteke. Direktoratet viser til at kunnskapsgrunnlaget om marint 

naturmangfald er noko svakt, men vurderer at det er avgrensa risiko for at sjøfyllinga vil 

kome i direkte konflikt med marint naturmangfald av nasjonal eller vesentleg regional 

interesse som følgje av arealbeslaget.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sluttar seg til vurderingane. Vurderingar av 

samla belastning for økosystemet etter naturmangfaldlova § 10 og bruk av miljøforsvarlege 

teknikkar og driftsmetodar etter naturmangfaldlova § 12 er etter dette ikkje naudsynt.  

 

 

Vedtak 

 

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-13 godkjenner Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand med 

plankart datert 22.11.2018 og føresegner datert 27.03.2019, med følgande endringar: 
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• Reguleringsføresegnene § 4.3.2 får følgande tillegg: Massedeponiene skal 

avgrenses som vist i illustrasjoner i planbeskrivelsen. Det skal leggast til rette for 

trinnvis oppfylling og tilbakeføring av massedeponiene til naturnær tilstand.  

• Reguleringsføresegnene § 3.12 endrast slik: Deponiområdene skal tildekkes med 

stedegen jord og revegeteres med stedegen vegetasjon.  

• Reguleringsføresegnene § 4.2 får følgande tillegg: Grad av utnytting for område:  

I1: %-BYA= 50% 

I2: %-BYA= 50% 

I3: %-BYA= 50%  

• Reguleringsføresengene § 4.3 får følgande tillegg: Tillatt grad av utnytting for 

områdene deponi 1- deponi 6 er BYA=10 000 m2. 

 

Departementet føreset at Molde kommune gjer naudsynte endringar i planen i tråd med 

vedtaket. For kunngjering gjeld plan- og bygningslova § 12-12 fjerde ledd.  

 

 

Med helsing 

 

 
Nikolai Astrup 

 

 

Kopi 

 

Gjemnes kommune 

Klima- og miljødepartementet 

Molde kommune 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Sunndal kommune 

Tingvoll kommune 
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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
for 

Deponi 2 og Møllestøvdeponiet i Raudsand 
 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 
§ 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under 
saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 2 til og med side 17.   
 
Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra 
virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist 
endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Bedriften bør først 
kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring. 
 
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 
trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Miljødirektoratet 
kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 
 
Bedriftsdata 

Bedrift Bergmesteren Raudsand AS 
Beliggenhet/gateadresse Raudsand 
Postadresse c/o Veidekke Industri AS, P. 508 Skøyen, 0214 Oslo 
Kommune og fylke Nesset, Møre og Romsdal 
Org. nummer (bedrift) 916420870 
Lokalisering av anlegg UTM sone 32, øst: 454382, nord: 6968585 
NACE-kode og bransje 38.220  Behandling og disponering av farlig avfall 
Kategori for virksomheten 1 5.4 Deponier 

 
Miljødirektoratets referanser 

Tillatelsesnummer Anleggsnummer 
2019.0763.T 1543.0046.01 

 
Tillatelse første gang gitt: 
 
29.08.2019 

Tillatelse sist revidert i 
medhold av fl § 18 tredje ledd: 
 

Tillatelse sist endret: 
 
27.04.2020 

 
 

Ragnhild Orvik 
seksjonsleder 

  
 

Ellen M. Svinndal 
sjefingeniør 

 

  

 
 
1 Jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 06.01.2004, nr. 931, kapittel 36 om behandling av 
tillatelser etter forurensningsloven 
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Endringslogg 
Endringsnummer Endringer av  Punkt og beskrivelse av endring 
1. 25.11.2019 Punkt 9.2.3. Lagt inn henvisning til 

dokument av 8. november 2019 som 
gjelder innfesting av membran. 

2. 27.04.2020 Punkt 1, avsnitt to. Rettet opp skrivefeil i 
frist for ferdigstillelse av topptetting av 
Møllestøvdeponiet. Riktig frist er 31. 
oktober 2020. 
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1 Tillatelsens ramme 
Tillatelsen gjelder Møllestøvdeponiet og Deponi 2 på Raudsand for ordinært avfall jf. punkt 9.  
 
Det er ikke tillatt å deponere ytterligere avfall i Møllestøvdeponiet. Det skal være etablert 
topptetting på Møllestøvdeponiet før det kan deponeres avfall i Deponi 2. Topptettingen skal senest 
være etablert 31. oktober 2020. 
 
I Deponi 2 tillates det årlig deponering av 75 000 tonn avfall. Tillatt deponerte avfallstyper er gitt i 
punkt 9.2.2. Totalt kan det deponeres 1,16 mill. m3 avfall frem til 2043.  

2 Generelle vilkår 

2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 3 til 13. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike 
utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen 
måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i 
vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår 
gjennom uttrykkelig regulering i vilkårenes pkt. 3 til 13. 
 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  
 

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett 
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere 
sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også 
utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt. 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for.  
 
For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell 
reduksjon av produksjonsnivået, medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene. 
 

2.4 Utskifting av utstyr og endring av utslippspunkt 
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille de kravene om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensning som følger av relevante BAT-konklusjoner jf. 
forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 2. 
 
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr der det er mulig å oppnå utslippsreduksjoner av 
betydning, skal bedriften gi melding til forurensningsmyndigheten om dette i god tid før det tas 
beslutning om valg av utstyr.  
  
Hvis bedriften ønsker å endre utslippspunkter som er fastlagt i tillatelsens vilkår 3.2 må den søke 
om tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i tillatelsens vilkår 3 eller 4, må bedriften 
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avklare med forurensningsmyndigheten om en ønsket endring av utslippspunkt krever tillatelse og, 
for utslipp til luft, også spredningsberegninger.    
 

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System 
og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. 
 

2.6 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.  
 
Bedriften skal så snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold som kan føre til 
vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal varsles iht. punk 12.4. 
 

2.7 Internkontroll 
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om 
dette2. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne 
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. 
Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert. Internkontrollsystemet skal i tillegg til å 
oppfylle kravene i interkontrollforskriften være i overensstemmelse med norsk standard for 
miljøledelsessystemer. 
 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt 
forurensning følger av punkt 12.1. 

3  Utslipp til vann 

3.1 Utslippsbegrensninger 
Sigevann fra deponiene skal renses slik at utslippet ikke forringer vannkvaliteten i Tingvollfjorden.  
 
En mer presis, og eventuelt også strengere, regulering vil bli foretatt med grunnlag i utredningen 
som bedriften skal utføre i henhold til pkt. 13.3.  
 

3.1.1 Utslippsreduserende tiltak 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra lagerområder 
og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses 
mest mulig. Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke kan 
medføre skade eller ulempe for miljøet.  
 
 

 
 
2 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996 nr. 1127 
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3.2 Utslippspunkt  
Sigevann fra Deponi 2 og Møllestøvdeponiet skal føres i rør fra deponiene og ut i Tingvollfjorden på 
minst 30 dyp. Utslippet skal foregå på en slik måte at innblandingen i vannmassene blir best mulig, 
for eksempel gjennom bruk av diffusor, rørutforming, utslippshastighet.  
  
Utlegging av utslippsledning eller lignende tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 
fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av den kommune der tiltaket skal 
settes i verk, jf. havne- og farvannsloven § 27.  
 

3.3 Sanitæravløpsvann 
Kommunen er myndighet for regulering av sanitæravløpsvannet fra bedriften.   
 

3.4 Mudring  
Dersom det som følge av bedriftens virksomhet skulle vise seg å være nødvendig med mudring, skal 
det innhentes nødvendig tillatelse fra forurensningsmyndigheten.  

4 Utslipp til luft 
Bedriften har ikke tillatelse til utslipp til luft fra punktkilder.  
 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, områder for 
lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, er ikke tillatt. 

5 Grunnforurensning og forurensede sedimenter 
Virksomheten skal ikke medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medføre skader eller 
ulemper for miljøet.  
 
Bedriften plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og grunnvann. 
Bedriften plikter videre å gjennomføre tiltak som er egnet til å begrense miljøvirkningene av et 
eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp til grunn og 
grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medfører skade eller ulempe for miljøet, skal 
overvåkes og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som står i et 
rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. 
 
Bedriften skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 
bedriftsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere 
behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil 
være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette. 
 
Terrenginngrep som kan medføre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, må ha godkjent 
tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 23, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven. 
Tiltak i forurensede sedimenter må ha tillatelse etter forurensningsloven eller 
forurensningsforskriften kapittel 22. 
 

 
 
3 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider 



78/20 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse - 20/00736-43 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse : ~ 20_00442-5 Vilkår - tillatelse for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet 249761_1_1

Tillatelse nr. 2019.0763.T  Side 6 av 19 
Tillatelse gitt: 29.08.2019  

 

Ved endelig nedleggelse av virksomheten, skal bedriften vurdere forurensningstilstand i grunn og 
grunnvann med hensyn til mulig forurensning av relevante farlige stoffer som er brukt, fremstilt 
eller frigitt ved virksomheten og treffe de tiltak som følger av forurensningsloven § 7 og § 20. Plan 
for tiltak skal sendes forurensningsmyndigheten. Forurensningsmyndigheten kan stille ytterligere 
krav med hjemmel i forurensningsloven. Se for øvrig pkt. 16.  

6 Kjemikalier  
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både som 
råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, 
hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler.  
 
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper 
på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.6 om internkontroll.  
 
Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas 
en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier 
som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og 
endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å 
benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.4 
 
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket5 og andre regelverk som 
gjelder for kjemikalier. 

7 Støy 
Anlegget skal utformes og virksomheten drives slik at det ikke medfører nevneverdige støyulemper 
for omgivelsene. 

8 Avfall 

8.1 Generelle krav 
Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes 
avfall som følge av virksomheten. For materiale som utnyttes som biprodukt, skal det foreligge 
skriftlig dokumentasjon som viser at kriteriene i forurensningsloven § 27 andre ledd er oppfylt.  
 
Innholdet av skadelige stoffer i avfallet skal begrenses mest mulig.   
 
Avfall som oppstår i bedriften, skal primært søkes ombrukt i bedriftens produksjon eller i andres 
produksjon. Hvis dette ikke er mulig eller medfører urimelig kostnad, skal det fortrinnsvis 
materialgjenvinnes. Dersom dette heller ikke er mulig uten urimelig kostnad, skal avfallet så langt 
mulig gjenvinnes på annen måte. 
 

 
 
4 Jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11.06.1979, nr. 79, om substitusjonsplikt § 3a 
5 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008, nr. 516 
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Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder gjenvinning, skjer i 
overensstemmelse med regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.6  
 
Farlig avfall kan ikke fortynnes med den virkning at det blir regnet som ordinært avfall. Ulike typer 
farlig avfall kan ikke sammenblandes hvis dette kan medføre fare for forurensning eller skape 
problemer for den videre håndteringen av avfallet. Farlig avfall kan heller ikke blandes sammen 
med annet avfall, med mindre det letter den videre behandlingen av det farlige avfallet og dette gir 
en miljømessig minst like god løsning.  
 

8.2 Håndtering av avfall   
All håndtering  av avfall skal foregå slik at det ikke medfører avrenning til grunn eller 
overflatevann. Sjenerende støving skal unngås.  
 
Avfall skal ikke lagres lenger enn 12 måneder.   
 
I tillegg gjelder følgende:  

a. All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 2.7 Internkontroll 
og  
13 Beredskap.  

b. Bedriften skal ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret.  
c. Avfallslager skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang. Lagret farlig avfall skal 

ha forsvarlig tilsyn. Lagret avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret. 
d. Avfall som ved sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse av farlige 

stoffer, skal lagres med nødvendig avstand.  
e.  Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innendørs og på tett dekke7 med 

oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom bedriften kan 
dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god 
miljøbeskyttelse.  

9 Krav til deponi 
Deponiene skal drives i henhold til avfallsforskriften kap 9.  
 
Bedriften skal dokumentere at deponiene etableres og utformes i henhold til de krav som er stilt i 
tillatelsen. Miljødirektoratet skal utføre en inspeksjon av nytt Deponi 2 før deponering kan starte. 
 

9.1 Krav til Møllestøvdeponiet 
9.1.1 Kategori og avfallstyper 
Møllestøvdeponiet er klassifisert i kategori 2 i henhold til avfallsforskriften kap. 9 (ordinært 
avfallsdeponi). Det er ikke tillatt å deponere ytterligere avfall i Møllestøvdeponiet.  
 

9.1.2 Utforming av deponiet 
Bunntettingen skal bestå av naturlig geologisk barriere med permeabilitet mindre eller lik 10-9 m/s 
med 5 m mektighet. Det er ikke krav om kunstig tettingsmembran (jf. vårt vedtak av 18. januar 
2005).  

 
 
6 Se blant annet avfallsforskriften av 1.6.2004 nr 930 og kapittel 18 i forurensningsforskriften av 1.6.2004 nr 931. 
7 Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de aktuelle materialer/avfallstyper. 
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Sigevannet skal skilles fra sigevannet til Deponi 2 og samles opp og renses i henhold til punkt 3.1 og 
3.2 i tillatelsen. 
 

9.1.3 Avslutning og etterdrift 
Bunntettingen i Deponi 2 skal utgjøre topptettingen av Møllestøvdeponiet. Krav til utformingen av 
topptettingen til Møllestøvdeponiet er gitt i punkt 9.2.3.  
 
Møllestøvdeponiet skal være ferdig avsluttet innen 31. oktober 2020. Miljødirektoratet skal varsles i 
god tid før deponiet er ferdig avsluttet.   
 

9.1.4 Overvåking og kontroll i drift og etterdriftsfasen  
Krav til overvåking og kontroll i etterdriftsfasen er gitt i punkt 9.3.  
 

9.2 Krav til Deponi 2 
9.2.1 Kategori 
Deponi 2 er klassifisert i kategori 2 i henhold til avfallsforskriften kap. 9 og tillates benyttet for 
deponering av ordinært avfall.  
 

9.2.2 Avfallstyper  
Miljødirektoratet gir tillatelse til deponering fram til utgangen av år 20438. Det tillates deponering 
av totalt 1,16 mill. m3 avfall. Det tillates fylling av avfall med en maksimal mektighet på 25 m i 
høyeste punkt på deponiet. Maksimal kotehøyde ved avsluttet deponi skal være 280 m.o.h. Det kan 
ikke tas imot avfallsmasser i Deponi 2 før Møllestøvdeponiet er ferdig tildekket og Miljødirektoratet 
har gjennomført avslutningstilsyn.  
 
Følgende typer og mengder avfall tillates deponert: 

Avfallsstoff-
nummer 

EAL-kode Type avfall Tonn/år  

1603 
1604 
  

170504  
170506 
191302 
191304 

Middels og lett forurensede masser fra bygg- og 
anleggsvirksomhet og  
forurensede gravemasser i urbane og industrielle 
områder  

1604 170504 Skytebanemasser 
1604 170508 Ballast 
1605, 1606 170506 Sedimenter fra mudringsoperasjoner 
1611, 1614 170904 Betong  
1604 170504  Restfraksjon fra behandlet borkaks. 
1671, 9915 010306 Avgangsmasse fra gruveindustrien  
1671 190112 Bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg etter 

utsortering av metaller 
9918, 9915 
9916 

190801 
190802 
190805 

Gateoppsop, ristgods, silgods og sandfang- og aktiv 
kullavfall fra avløpsrenseanlegg  
  

75 000 

 
 
8 Tillatelsen til deponering i Deponi 2 kan ikke tas i bruk før reguleringsplanen for området er endelig vedtatt.  
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Bedriften skal arbeide for å redusere mengdene som deponeres mest mulig. Avfall som lett kan 
materialgjenvinnes skal ikke deponeres. Bedriften skal løpende vurdere muligheten for alternativ 
disponering av de avfallstyper som er tillatt deponert.  
 
Det skal være etablert prosedyrer og rutiner for avfallsmottak, drift, vedlikehold, kontroll og 
overvåking av deponiet i driftsfasen i samsvar med kravene i avfallsforskriften kap 9. 
 

9.2.3 Utforming av deponiet 
Deponiet skal utformes i tråd med søknaden og slik at det gir minst mulig forurensning av jord, 
overflatevann og grunnvann, og at man unngår setninger. Deponiet skal oppfylle kravene til 
permeabilitet og tykkelse for bunn- og sidetetting som gitt i avfallsforskriftens kapittel 9. Dette skal 
oppnås ved å utforme deponiet som følger (laget inn mot avfallet er øverst i listen): 
 
 Flate og svakt skrånende områder- krav til utforming på minst 70 % av deponiets areal:  

o Filterlag 
o Dreneringslag > 0,5 meter* 
o Dobbel kunstig membran bestående av HDPE og bentonitt. Membranen skal etableres 

over deponert møllestøv. Den hydrauliske ledningsevnen skal være ≤ 1,0 x 10-9 m/s. 
o Avrettingslag* 
o Naturlig geologisk barriere består av berg. Sprekkeområder i berget med permeabilitet 

høyere enn 10-9  skal tettes med m leire slik at permeabiliteten i berget og tildekkede 
sprekker maksimalt er 1,0 x 10-9 m/s i tykkelse 1 m. 
 

 Bratte sideskråninger – skal ikke omfatte mer enn 30 % av deponiet areal:  
o Filterlag 
o Dreneringslag > 0,5 meter 
o Kunstig membran av sprøytebetong med kunststoff-membran på områder med 

sprekkesoner. 
o Naturlige geologiske barrieren bestående av berg. Sprekkeområder i berget skal 

injiseres med fiberarmert sprøytebetong som deretter dekkes med kunststoff-membran 
og et nytt lag med sprøytebetong.  Etter injisering av sprekker i berget skal 
permeabiliteten maksimalt være 1,0 x 10-9 m/s i tykkelse 1 m. 
 

Det gis unntak for krav om kunstig tetningsmembran på de bratte sideskråninger i inntil 30 % av 
deponiets totale areal.  
 
Utlegging av kunstig tetningsmembran på flate områder må gjøres på en slik måte av 
funksjonskravene overholder. Innfesting av membraner og overgangssoner mellom bratt og slake 
områder skal gjennomføres i henhold til dokumentasjon oversendt 11. april 2019 og 8. november 
2019. 
 
I dreneringslaget skal det etableres oppsamlingsledninger for sigevann som beskrevet i søknaden av 
20. januar 2017. Dersom det benyttes annet drensmaterialer enn pukk/grus i drenerings- eller 
avrettingslag, må materialenes egenskaper og egnethet for formålet dokumenteres. 
Dokumentasjonen skal oversendes til Miljødirektoratet minst 3 måneder før materialet er planlagt å 
ta i bruk.  
 I Møllestøvdeponiet kan det benyttes lett forurensede masser i avrettingslag og dreneringslag 

uten at det søkes på forhånd. Det er en forutsetning at de egner seg til formålet. Massene må 
tilfredsstille utlekkingskravene i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, punkt 2.1.1. 
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9.2.4 Krav som gjelder for driftsfasen 
Det skal utarbeides en plan for drift, overvåking og kontroll ved deponiet med følgende punkter: 
rutiner for mottak av avfall, deponering, overvåking, sikkerhetstiltak, dokumentert kompetanse, 
kontroll og vedlikehold, samt tiltak for å redusere lokale ulemper. 
 
Alt avfall som deponeres skal kontrolleres og registreres før deponering (jf. avfallsforskriften §§ 9-11 
og 9-12).  
 
Masser som inneholder PFAS-forbindelser skal legges i egne celler med ekstra bunn- og sidetetting. 
Cellene skal ha separat sigevannsoppsamling. Om nødvendig skal det etableres eget renseanlegg 
tilknyttet denne oppsamlingen som er tilpasset sigevann med PFAS-forbindelser. Cellen skal 
avsluttes med eget, tett toppdekke.  
 
Celler for PFAS-masser skal avmerkes på kart.  
 
Deponiet skal til enhver tid komprimeres så mye som mulig slik at blant annet inntrengning av 
nedbør hindres i størst mulig grad. Vanngjennomstrømming skal begrenses. Det skal gjennomføres 
nødvendige tiltak for å redusere mengden sigevann i deponiet til et minimum. Overflatevann fra 
tilstøtende arealer skal avskjæres og ledes utenom deponiområdet.  
 
Sigevannet skal samles opp og renses.  
 

9.2.5 Avslutning og etterdrift 
Deponiområdet skal deles inn i soner. Når én sone er fylt opp, skal den tildekkes midlertidig i 
påvente av endelig avslutning for å begrense avrenning. Plan for soneinndeling skal sendes 
Miljødirektoratet innen 30. juni 2020. 
 
Foreløpig avslutning og etterdriftsplan for deponiet skal oversendes Miljødirektoratet jf. punk 13.2.   
Endelig avslutnings- og etterdriftsplan skal sendes til Miljødirektoratet for behandling i god tid før 
avslutning av deponiet, senest et halvt år før deponering avsluttes.  
 
Summen av lagtykkelsene på drenslag, beskyttelseslag og vegetasjonslaget skal være slik at 
frostinntrengning ikke skjer i impermeable lag.  
 
Det skal etableres en egnet overflate på deponiet med hensyn til fall og avrenning og håndtering av 
overflatevann. Oppbyggingen av deponiets toppdekke skal skje på en slik måte at stabiliteten i 
avfallsmassen og toppdekket sikres, særlig for å forebygge utglidninger. Helning på sideskråninger 
ved avsluttet deponi skal ikke være brattere enn 1:3. Endeskråningen kan ikke være brattere enn 
1:2,5. 
 
Topptettingen skal konstrueres slik at deponerte masser ikke blandes med overliggende masser. 
Dersom det er behov for det skal det benyttes geomembran eller tilsvarende for å hindre 
sammenblanding mellom lagene og sikre at lagstrukturen beholdes over tid.  
 
Materialene som brukes i topptettingen over det impermeable tettesjiktet skal være rene masser. 
Tilsåing/beplantning skal skje umiddelbart etter at området er endelig avsluttet. Tilveksten må 
vurderes, og det må tilføres jord eller annet materiale dersom det er behov for dette. Det må 
unngås at røtter fra vegetasjon på deponiområdet medfører brudd i topptettingen på deponiet.  
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Deponiet eller en del av det kan bare anses som avsluttet dersom Miljødirektoratet har gjennomført 
sluttinspeksjon på stedet, og har funnet at vilkårene for avslutning er oppfylt. Vi skal varsles i god 
tid før deponiet planlegges avsluttet. 
 
Bedriften skal sende søknad om opphør av etterdriftsfasen.  
 

9.3 Overvåking og kontroll i drift og etterdriftsfasen  
Bedriften plikter å sørge for vedlikehold, kontroll og overvåking av deponiene så lenge direktoratet 
mener det er nødvendig. Hensikten med overvåkningsprogrammet er å dokumentere effekten av 
sigevannet og eventuell påvirkning på resipienter. En ny vurdering av kravet vil bli foretatt med 
grunnlag i utredningen som bedriften i henhold til pkt. 13.3.  
 
Overvåkingsprogrammet skal bestå av følgende prøvetakingspunkter: 
 Grunnvann i ett punkt oppstrøms og et punkt nedstrøms Deponi 2 samt ved utløpet til 

bremsebanetunnelen 
 Overflatevann i ett punkt oppstrøms og ett punkt nedstrøms Deponi 2 
 Sigevann fra Møllestøvdeponiet før påslipp til renseanlegg 
 Sigevann etter rensing 
 Setninger i deponiet 
  ev. deponigass i deponiet, samt prøvetakings- og analysefrekvens.  
 Overvåkning av resipienter skal utføres iht. punkt 11.1.  
 
Krav til overvåking i drift- og etterdriftssfasen: 
 
Parameter Driftsfasen Etterdriftsfasen 
Sigevannsmengde Månedlig Hver sjette måned 
Sigevannets sammensetning Månedlig Hver sjette måned 
Overflatevannets mengde og 
sammensetning 

Kvartalsvis Hver sjette måned 

Grunnvannsnivå Kvartalsvis Hver sjette måned 
Grunnvannets sammensetning Kvartalsvis Hver sjette måned 
Deponigass Månedlig Hver sjette måned 

 
Overvåkingen skal legges opp slik at eventuelle endringer i utslippsforholdene fra deponiet fanges 
opp. Miljødirektoratet vil vurdere å legge inn konkrete krav om hvilke stoffer som skal overvåkes når 
det foreligger mer kunnskap om utslippet. 
 
Nedbørsdata skal samles inn på deponiet.  
 
Kontroll- og overvåkingsprogrammet for deponiet skal inngå i bedriftens internkontrollsystem. Krav 
til utslippskontroll og rapportering er gitt punkt 11. 
 

9.4 Rapportering 
Rapporteringen for deponiene skal minimum omfatte følgende.  
 Totalt deponert avfallsvolum for Deponi 2 og deponiets gjenværende kapasitet 
 Typer og mengder deponert avfall for rapporteringsåret i Deponi 2 
 Relevante overvåkingsdata for begge deponiene(konsentrasjon av aktuelle komponenter, årlig 

vannbalanseregnskap for deponiet og anslag over utslipp av miljømessig betydning).  
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Hensikten med rapporteringen er å dokumentere at deponiet driftes i henhold til tillatelsen. 
Rapportering skal skje senest 1. mars påfølgende år og elektronisk via Altinn, jf. tillatelsens pkt. 11. 
 

9.5 Finansiell sikkerhet 
Bedriften skal ha etablert en tilfredsstillende finansiell garanti for deponiene for å sikre at 
forpliktelsene som følger av denne tillatelsen, herunder kravene til nødvendige tiltak i avslutnings- 
og etterdriftsfasen, kan oppfylles jf. avfallsforskriften § 9-10.  
 
Når dere oppretter en finansiell sikkerhet, skal Miljødirektoratets maler for slike avtaler benyttes. 
Forslag til finansiell sikkerhet skal oversendes Miljødirektoratet jf. punkt 13.6. 
 
Bergmesteren Raudsand har ikke tillatelse til å motta eller deponere avfall i Deponi 2 før den 
finansielle sikkerheten er godkjent av Miljødirektoratet.  

10 Utslippskontroll og rapportering til Miljødirektoratet 

10.1 Kartlegging av utslipp 
Bedriften plikter systematisk å kartlegge virksomhetens utslipp til luft og vann. Dette gjelder både 
diffuse utslipp og punktutslipp. Bedriften skal legge denne kartleggingen til grunn for utarbeidelsen 
av programmet for utslippskontroll (punkt 11.4).  
 
Bedriften skal også kartlegge virksomhetens bidrag til støy, jf. punkt 7. 
 

10.2 Utslippskontroll 
Bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved å gjennomføre målinger. 
Målinger består av volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning.  
Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal 
omfatte:  

 utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i tillatelsen  
 utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift  
 utslipp av andre komponenter som kan ha miljømessig betydning og dermed er omfattet av 

rapporteringsplikten 
 
Bedriften skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene 
(volumstrømsmåling - prøvetaking – analyse – beregning) og velge løsninger som reduserer den totale 
usikkerheten til et akseptabelt nivå.  For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens som 
sikrer representative prøver. 
 

10.3 Kvalitetssikring av målingene  
Bedriften er ansvarlig for at måleutstyr, metoder og gjennomføring av målingene er forsvarlig 
kvalitetssikret blant annet ved å: 
 utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard 

benyttes. Bedriften kan benytte andre metoder enn norsk eller internasjonal standard dersom 
særlige hensyn tilsier det. Bedriften må i tilfelle dokumentere at særlige hensyn foreligger og at 
den valgte metoden gir representative tall for virksomhetens faktiske utslipp. 
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 bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når volumstrømsmåling, prøvetaking og analyse 
utføres av eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten dersom slik 
tjenesteyter finnes. 

 delta i sammenlignende laboratorieprøving (SLP) og/eller jevnlig verifisere analyser med et 
eksternt, akkreditert laboratorium for de parameterne som er regulert gjennom presise 
grenseverdier, når bedriften selv analyserer.  

 jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av prøvetakingsmetoder og -
frekvenser gir representative prøver.   

 jevnlig utføre kontroll og kalibrering av måleutstyr 
 

10.4 Program for utslippskontroll  
Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte 
internkontroll.  
 
I programmet skal bedriften redegjøre for de kartlagte utslippene, gjennomføringen av 
utslippskontrollen og kvalitetssikring av målingene. 
 
Programmet for utslippskontroll skal inneholde: 
 en redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en oversikt 

over alle utslippsstrømmer, volum og innhold, til luft og vann 
 en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling – prøvetaking – 

analyse – beregning) for hver strøm og komponent 
 en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for måleutstyrskontroll og 

kalibrering 
 en begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og frekvens) 
 en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse 
 hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av 

analyser med et akkreditert laboratorium 
 en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir 
 
Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.  
 

10.5 Rapportering til Miljødirektoratet 
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år via 
www.altinn.no. Miljødata omfatter blant annet produksjonsmengder, avfallsmengder, energiforbruk 
og resultater fra utslippskontroll. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til 
bedriftenes egenrapportering, se www.miljødirektoratet.no. 

11 Miljøovervåking 

11.1 Overvåking av resipienter   
Bedriften skal sørge for overvåking av mulige miljøeffekter av virksomheten i henhold til et 
overvåkingsprogram. Dette gjelder så vel effekter på luft, grunn, vann og sedimenter i den grad 
dette er aktuelt.    
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11.2 Overvåking etter vannforskriften 
Bedriften skal overvåke hvordan utslipp fra deponiet påvirker tilstanden (økologisk og kjemisk) 
tilstand i vannforekomsten. Overvåkingen skal gjennomføres etter vannforskriftens bestemmelser og 
skal belyse påvirkning fra pågående og tidligere utslipp fra bedriften. Overvåkingen skal belyse 
bedriftens bidrag til samlet tilstand i vannforekomsten.  
 
Bedriften skal i samarbeid med nødvendig fagekspertise utarbeide et overvåkingsprogram og 
redegjøre for hvilke elementer som vil bli undersøkt. Plasseringen av prøvetakingspunkter og 
prøvetakingsfrekvens, samt hvordan og i hvilke medier (biota, sediment etc.) undersøkelsen vil bli 
gjennomført, skal også begrunnes i programmet. Programmet skal oversendes forurensnings-
myndigheten for eventuelle merknader innen 1. oktober det året deponiet starter opp. 
 
Der det pågår overvåking i regi av fylkesmannen eller vannregionmyndighet bør bedriften så langt 
det er mulig bidra i felles overvåkingsprogram med data for de kvalitetselementer i 
vannforekomsten som kan være direkte eller indirekte påvirket av bedriftens utslipp.  
 
Overvåkingen skal gjennomføres av fagkyndig, uavhengig konsulent i henhold til 
overvåkingsprogrammet. Der det er hensiktsmessig kan selve prøvetakingen gjennomføres av 
bedriften selv i samråd med konsulenten. Bedriften må i så fall redegjøre for dette i 
overvåkingsprogrammet. 

12 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 

12.1 Miljørisikoanalyse 
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere 
resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, 
grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved 
virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på 
bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal 
miljørisikoanalysen oppdateres.  
 
Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de 
helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  
 

12.2 Forebyggende tiltak 
På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en 
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  
 

12.3 Etablering av beredskap  
Bedriften skal på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene 
etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den 
miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt forurensning 
skal øves minimum en gang per år. 
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12.4 Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift9. 
Bedriften skal også så snart som mulig underrette Miljødirektoratet i slike tilfeller.  

13 Undersøkelser og utredninger 
 

13.1. Soneplan for midlertidig tildekking av Deponi 2 
BMR skal utarbeide en plan for soneinndeling av Deponi 2. Planen skal dele inn deponiet i 
delområder. Hvert enkelt delområde skal tildekkes midlertid  etter endt deponering for å begrense 
avrenning i påvente av endelig avslutning. Soneplanen skal oversendes Miljødirektoratet innen 30. 
juni 2020.   

13.2 Foreløpig avslutningsplan for Deponi 2 
BMR skal oversende et nytt forslag til foreløpig avslutningsplan for Deponi 2. Planen skal være 
utarbeidet i tråd med tillatelsen, i henhold til Miljødirektoratets Veileder til deponiforskriften (TA-
1951/2003) og våre kommentarer i vedtaksbrevet til denne tillatelsen, punkt 3.4.4.  
Avslutningsplanen skal angi permeabilitet og mektighet til impermeabelt minerallag, dreneringslag 
og toppdekke.  
 
Forslaget skal oversendes Miljødirektoratet senest et halvt år før planlagt oppstartstidspunkt for 
mottak av avfall.  
 

13.3 Spredningsberegning og utslippsgrenser til vann   
Innen ett år etter at deponering av avfall har startet skal BMR søke om grenseverdier for utslipp til 
vann. Det skal søkes om konsentrasjonsgrense med midlingstid uke og årlig mengdegrense for utslipp 
av prioriterte stoffer (vedlegg 1 i tillatelsen) og utslipp av øvrige stoffer gitt i Veileder om 
overvåking av sigevann fra avfallsdeponier (TA-2077/2005) dersom utslipp av sistnevnte stoffer er av 
miljømessig betydning. For samtlige stoffer det søkes om utslipp av skal det foretas en 
miljørisikovurdering av omsøkt utslipp.  
 
Bedriften skal utføre en spredningsberegning basert på omsøkte grenser. Dersom utslippet fra 
Deponi 2 går i et felles utslippspunkt med andre utslipp skal dette tas hensyn til i 
spredningsberegningene. Det skal gjøres en konkret vurdering av om utslippet kan medføre fare for 
at miljømålet om god kjemisk og økologisk tilstand i Tingvollfjorden ikke oppnås.  
 

13.4 Undersøkelse av vannforekomst  
Bedriften skal undersøke kvalitetselementer i vannforekomsten som kan være direkte eller indirekte 
påvirket av bedriftens utslipp. Undersøkelsen kan blant annet omfatte aktuelle biologiske 
kvalitetselementer med støtteparametre og kjemiske kvalitetselementer, jf. vannforskriftens 
vedlegg V. Eksempler på aktuelle kvalitetselementer kan blant annet være flora, fauna, oksygen- og 
næringsstofforhold og miljøgifter i vannforekomsten.  
 
Undersøkelsen må omfatte bedriftens eget utslipp, samt samlet tilstand og påvirkning i 
vannforekomsten. 

 
 
9 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
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Bedriften skal sende et program for undersøkelsen til Miljødirektoratet for eventuelle merknader 
innen 1. oktober det året deponeringen starter opp.  Overvåkingen skal skje det påfølgende året. 
 
Data som fremskaffes ved undersøkelsen av vannlokaliteten, inklusiv sediment og biota, skal 
registreres i databasen Vannmiljø. Data leveres på Vannmiljøs importformat, som finnes på 
http://vannmiljokoder.miljødirektoratet.no. Her finnes også oversikt over hvilken informasjon som 
skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk. 
 
Resultatene fra undersøkelsen skal sendes Miljødirektoratet innen 1. mars året etter at 
overvåkingen har funnet sted. 
 

13.5 Tilstandsrapport for grunn og grunnvann.  
Bedriften skal vurdere behovet for å dokumentere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann. 
Denne vurderingen skal gjennomføres i henhold til trinn 1-3 i Miljødirektoratets veileder M-630/2016 
Tilstandsrapport for industriområder.  
 
Vurderingen skal sendes Miljødirektoratet før deponering av avfall i Deponi 2 starter.  
 
Dersom trinn 1-3 konkluderer med at det er behov for utarbeidelse av full tilstandsrapport, ber vi 
om at trinn 4-5 og  program for eventuell nye grunnundersøkelser oversendes oss samtidig. 
 

13.6 Finansiell sikkerhet for Deponi 2 
BMR skal utarbeide et forslag til finansiell sikkerhet for Deponi 2. Beregningsgrunnlag og avtale for 
finansiell sikkerhet, utarbeidet på Miljødirektoratets maler, skal oversendes Miljødirektoratet innen 
et halvt år før planlagt mottakstidspunkt for avfall.  

14 Utskifting av utstyr 
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille kravene om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensning. 
 
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille de kravene om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensning som følger av relevante BAT-konklusjoner jf. 
forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 2. 
 
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr som kan være av vesentlig betydning for virksomhetens 
utslipp, skal bedriften gi melding til Miljødirektoratet om dette i god tid før det tas beslutning om 
valg av utstyr.  

15 Eierskifte, omdanning m.v. 
Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Miljødirektoratet så snart som mulig og 
senest én måned etter eierskiftet. 
 
Hvis driftsansvarlig selskap overdras til ny eier, eller får ny eier med bestemmende innflytelse over 
selskapet, skal melding sendes forurensningsmyndigheten så snart som mulig og senest en måned 
etter eierskiftet. Et eierskifte medfører ingen endring/bortfall i sikkerhet stilt av selskapet og/eller 
sikkerhet stilt av tredjepart, herunder bankgaranti. Forurensningsmyndigheten kan etter søknad fra 
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driftsansvarlig selskap, eier eller mulig fremtidig eier godkjenne endringer/ombytte av garantier og 
sikkerhet stilt av eier og/eller bank så fremt det dokumenteres at dette vil gi en tilfredsstillende 
sikkerhet. 
 
Dersom det driftsansvarlige selskapet skal fusjonere, fisjonere, på annen måte omdannes eller 
selskapet skal overføre den forurensende virksomheten til nytt ansvarlig selskap, skal dette 
meddeles Forurensningsmyndigheten. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til 
tillatelsen før Forurensningsmyndigheten har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell 
sikkerhet fra det nye driftsansvarlige selskapet. Tidligere driftsansvarlig selskap er ansvarlig etter 
tillatelsen frem til slik godkjenning er gitt. 

16 Nedleggelse 
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis 
anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal 
det i rimelig tid på forhånd gis melding til Miljødirektoratet. 
 
Miljødirektoratet kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. 
Miljødirektoratet kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige 
utgifter og mulig erstatningsansvar. Dersom bedriften allerede har stilt garanti i henhold til 
tillatelsen, kan forurensningsmyndigheten i forbindelse med en nedleggelse eller lengre driftsstans 
likevel kreve at garantien om nødvendig utvides.    
 
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig 
vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres 
i henhold til gjeldende forskrift10. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til 
Miljødirektoratet innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde 
dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) 
kjøper(e). 
  
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig 
tilfredsstillende stand igjen. 
 
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Miljødirektoratet i god tid før 
start er planlagt. 

17 Tilsyn  
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, 
føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  
 

  

 
 
10 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall 



78/20 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse - 20/00736-43 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse : ~ 20_00442-5 Vilkår - tillatelse for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet 249761_1_1

Tillatelse nr. 2019.0763.T  Side 18 av 19 
Tillatelse gitt: 29.08.2019  

 

VEDLEGG 1  
Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.  
Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom 
uttrykkelig regulering i vilkårenes pkt. 3 til 13. 
 
 
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
Heksabromcyclododekan HBCDD 
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 
  
Klorerte organiske forbindelser  
1,2-Dikloretan EDC 
Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
Heksaklorbenzen HCB 
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
Klorerte alkylbenzener KAB 
Pentaklorfenol PCF, PCP 
Polyklorerte bifenyler PCB 
Triklorbenzen TCB 
Tetrakloreten PER 
Trikloreten TRI 
Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
 
Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
Dimetyldioktadekylammoniumklorid 
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 
DHTMAC 

 
Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  
 
 
 

  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 
4-tert-pentylfenol 4-t-PP 
4-tert-butylfenol 4-t-BP 
Dodecylfenol m. isomerer DDP 
2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 
  

 
Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  
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Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS PFOS, PFOS-relaterte 
forbindelser 

Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) og forbindelser som inneholder PFHxS 
  
  
 Perfluoroktansyre  

PFHxS, PFHxS-relaterte 
forbindelser 
 
PFOA   

 Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser  
Tributyltinnforbindelser TBT 
Trifenyltinnforbindelser 
Dibutyltinnforbindelser 
Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 
DBT 
DOT 

  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Ftalater  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Benzylbutylftalat BBP 
Dibutylftalat DBP 
Diisobutylftalat DIBP 
 
Bisfenol A 

 
BPA 

  
Siloksaner  
Dodekamethylsykloheksasiloksan                                   
Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 
D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 
 

Benzotriazolbaserte UV-filtre  
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol                                UV-320                                                                                                  
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol                  UV-327 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol                          UV-328 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol          UV-350 
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Oppheving av pålegg av 20. juni 2019 samt retting av mindre 
feil i tillatelse 

Miljødirektoratet opphever pålegg av 20. juni 2019 med tilhørende vilkår av 24. 
september 2019 for avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet. Videre 
oppfølging av deponiet skjer gjennom tillatelse 2019.0763.T for Deponi 2 og 
Møllestøvdeponiet.  
 
Miljødirektoratet gjør en mindre endring i tillatelse for Deponi 2 og 
Møllestøvdeponiet for å rette opp en feil ved fastsettelse av dato for tildekking 
av Møllestøvdeponiet. Riktig dato for tildekking er 31. oktober 2020. 

 
Vi viser til søknad fra Bergmesteren Raudsand AS, datert 2. april 2020, om å oppheve vedtak om 
tildekking av Møllestøvdeponiet i Raudsand. Årsaken er at reguleringsplanen for Deponi 2 nå er 
endelig vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det innebærer at tillatelse til 
Deponi 2 av 29. august 2019 kan tas i bruk. Denne tillatelsen inneholder også krav om tildekking av 
Møllestøvdeponiet. Bergmesteren Raudsand ber også om at feil i tillatelsens punkt 1 rettes. Her er 
det satt inn en frist i annet avsnitt som bes rettet fra 30. juni 2020 til riktig frist som er 31. oktober 
jf. punkt 9.1.3. i tillatelsen. 
 
Bakgrunn for saken 
Miljødirektoratet ga i vedtak av 29. august 2019 vedtak om tillatelse for Deponi 2. En del av 
vedtaket omfattet tildekking av møllestøvsekkene som ligger i området. Frist for tildekking og 
forsvarlig avslutning av disse ble satt til 31. oktober 2020. Det var en forutsetning for vedtaket at 
tillatelsen ikke kunne tas i bruk før det forelå en godkjent reguleringsplan for området. Fordi 
reguleringsplanen var påklaget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet var det usikker når 
og om reguleringsplanen ville tre i kraft. For å sikre at møllestøvsekkene ble tildekket og deponiet 
forsvarlig avsluttet også i en situasjon der reguleringsplanen ikke skulle bli vedtatt, ga derfor 
Miljødirektoratet et eget pålegg den 20. juni 2019 med tilhørende vilkår om å avslutte 
Møllestøvdeponiet. I vilkårene som ble vedtatt 24. september 2019 ble det gitt bestemmelser som i 
stor grad sammenfaller med vilkårene i tillatelsen for Deponi 2, herunder frister for tildekking. 
 

Bergmesteren Raudsand v/Veidekke Entreprenør AS 
 
  

 
 
Oslo, 27.04.2020 

 

Deres ref.: 
T. Frogner 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2019/802 

Saksbehandler: 
Ellen Margrethe Svinndal 
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Nå som reguleringsplanen for området er vedtatt, kan tillatelsen for Deponi 2 med krav for 
Møllestøvdeponiet tas i bruk. Vilkårene i tillatelsen vil fullt ut ivareta en forsvarlig avslutning og 
etterdrift av Møllestøvdeponiet og Miljødirektoratet ser ikke lenger hensikten med å opprettholde 
pålegg av 20. juni 2019 og opphever dette. For avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet skal 
Bergmesteren Raudsand heretter kun forholde seg tillatelsen for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet av 
29. august 2018 (2019.0763.T). Vedtaket innebærer ingen endringer av miljømessig betydning og 
det sendes derfor ikke på høring. Det sendes til Molde kommune til orientering. 
 
Vedtak om oppheving av pålegg 
Miljødirektoratet opphever herved pålegg av 20. juni 2019 med tilhørende vilkår av 24. september 
2019 for avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet.  
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a. 
 
Vedtak om mindre endring av tillatelse for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet 
I tillatelse etter forurensningsloven for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet, datert 29. august 2019, er 
det gitt krav i punkt 9.1.3 om å avslutte Møllestøvdeponiet innen 31. oktober 2020. Siste frist for å 
etablere topptetting er også definert i rammen for tillatelsen i punkt 1, avsnitt 2. Ved en feil står 
det her at topptettingen senest skal være etablert innen 30. juni 2020. Dette korresponderer ikke 
med frist i punkt 9.1.3 og er en skrivefeil fra Miljødirektoratets side.  
 
Miljødirektoratet endrer derfor fristen i tillatelse etter forurensningsloven av 29. august 2019 punkt 
1, til 31. oktober 2020 slik at punktet er sammenfallende med punkt 9.3.1. Ny setning lyder da: 
Topptettingen skal senest være etablert 31.oktober 2020. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd nr. 6. 
 
Vilkår med oppdatert tekst følger vedlagt.  
 
Klagerett 
Bergmesteren Raudsand AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på de to vedtakene. En 
eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre 
opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram. 
  
Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til 
Miljødirektoratet. 
 
Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
Ragnhild Orvik Ellen Margrethe Svinndal 
seksjonsleder sjefingeniør 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
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Kopi til: 
Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde 
 
Vedlegg 
1 Vilkår - tillatelse for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet 
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Postadresse: www.molde.kommune.no Telefon: 71 11 10 00  
Rådhusplassen 1, 6413 Molde postmottak@molde.kommune.no Org.nr: 921 221 967  

 

  
  

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   BYGG-20/00204-34 Gudrun Holm 

 
23.09.2020 

 
 

Eiendommen 240/50/0/0 Raudsand, Oversendelse av Molde kommunestyre sitt 

vedtak i klagesak om deponi 2 

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 240 / 50 / 0 / 0  
 

Ansvarlig søker: NORCONSULT AS 
Ekstern høringsinstans: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 
Ekstern høringsinstans: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL (Datterselskap) 
Ekstern høringsinstans: STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED 
Ekstern høringsinstans: FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I MØRE OG ROMSDAL 
Ekstern høringsinstans: FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL 
Nabo: Karl Edvin Endresen 
Nabo: Britt Randi Endresen Nordmo 
Nabo: Ingrid Endresen 
Tiltakshaver: VEIDEKKE INDUSTRI AS 
 

 

Vurdert dispensasjon: Arealplan
er 

Rekkefølgekrav i reguleringsplanen 

 
Vedlagt ligger saksprotokoll fra Molde kommunestyre sin behandling av sak 90/20 den 17.09.20. 
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Vedlagt ligger også saksprotokollen fra Molde formannskap sin behandling av saken den 08.09.20 i sak 
141/20, samt Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø den 01.09.20 i sak 54/20. Vedlagt ligger 
også administrasjonen sin innstilling med vedlegg.  
 
Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på 
forvaltningsvedtak. 
 
Med hilsen 
 
Gudrun Holm 
Overingeniør 
 

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
Følgebrev.pdf 
Kotekart.pdf 
Lengdesnitt.pdf 
Merknader til tiltaket.pdf 
Opplysninger om tiltakets ytre rammer.pdf 
Plantegning eks.forhold.pdf 
Plantegning.pdf 
Sigevannsanlegg.pdf 
Situasjonsplan 2.pdf 
Situasjonsplan.pdf 
Søknad om dispensasjon.pdf 
3D-skisse av ferdig overflate.pdf 
Driftssøknad Miljødir..pdf 
Tillatelse fra Miljødir..pdf 
Tverrsnitt 1.pdf 
Tverrsnitt 2.pdf 
Tverrsnitt 3.pdf 
Tverrsnitt 4.pdf 
Tverrsnitt 5.pdf 
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Tverrsnitt 6.pdf 
Tverrsnitt 7.pdf 
Tverrsnitt 8.pdf 
Forespørsel om manglende nabovarsel - Raudsand deponi(1151.pdf 
VS_ Våre protester på dispensasjon fra reguleringsplanen på Raudsand.msg 
Molde kommune_Etablering av deponi på Raudsand gbnr. 240_50_Fråsegn til dispensasjon frå 
reguleringsplan 
Molde kommune - deponi Raudsand - gbnr 240_50 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå 
reguleringsplan 
Supplering til søknad om tillatelse 
C-04 Kvittering fra supplerende nabovarsel.pdf 
C-05 Merknad til nabovarsel.pdf 
C-06 Merknad til nabovarsel.pdf 
Q-02 Geoteknisk notat.pdf 
Q-03 Bekreftelse på fusjon av selskap.pdf 
C-03 Gjernpart av nabovarsel.pdf 
Fylkesveg 666 i Molde kommune - uttale til dispensasjon fra reguleringsplan for Bergmestern Rausand - 
gnr. 240 bnr. 50 
Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2 - Raudsand, politisk behandling 
Notat fra Samfunn og plan  
PlanId15432018001_Planbestemmelser_BMR_270319_060320 
PlanId15432018001_RegplanBMR_A0_3000_221118_påskrift 
PlanId15432018001_RegplanBMR_A0_3000_Nivå1_UB_påskrift 
Vedtaksbrev-Raudsand KMD 6. mars 
tillatelse Miljødirektoratet 
krav til avslutning og etterdrift av mølestøvdeponi - del 2 
krav til avslutning og etterdrift av mølestøvdeponi 
Vedtak 
Eiendommen 240/50, deponi Raudsand - Oversendelse av protokoll fra Molde kommunestyre sin 
behandling av sak 68/20 -  gl nesset 2019/1499 
~ BYGG-20_00204-20 Saksprotokoll _    , 19052020, Sak 27_20, Eiendommen 240_50_0_0, deponi 2, Rau 
227665_1_1 
~ BYGG-20_00204-23 Saksprotokoll _    , 26052020, Sak 98_20, Eiendommen 240_50_0_0, deponi 2, Rau 
228811_1_1 
Eiendommen 240/50/0/0, Raudsand, vedtak tildekking av møllestøv - gl nesset 2019/1499 
Klage på vedtak - Raudsand 
Klage på vedtak 
VS_ Sak 68_20.  Dispensasjon Eiendommen 240_50_0_0 Raudsand..msg 
Reguleringsplan Bergmesteren  Raudsand..docx 
Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage 
~ 20_00442-5 Vilkår - tillatelse for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet 249761_1_1 
~ 20_00442-5 Oppheving av pålegg av 20. juni 2019 samt retting av mindre feil i tillatelse 249760_1_1 
~ 20_14399-9 Vedtak 325209_1_1 
~ 20_14399-6 Saksprotokoll _    , 01092020, Sak 54_20, Eiendommen 240_50, Raudsand, deponi 2, pol 
312959_2_1 
~ 20_14399-8 Saksprotokoll _    , 08092020, Sak 141_20, Eiendommen 240_50, Raudsand, deponi 2, po 
317018_1_1 
 
 
Mottakere: 
NORCONSULT AS 
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Kopi til: 
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL (Datterselskap) 
VEIDEKKE INDUSTRI AS 
STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED 
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I MØRE OG ROMSDAL 
FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL 
Karl Edvin Endresen 
Britt Randi Endresen Nordmo 
Ingrid Endresen 
  
 
 
 

Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak 

Klagerett 
Dere har rett til å klage på vedtaket. 
 
Hvem kan dere klage til? 
Klagen sendes Byggesakskontoret. Hvis Byggesakskontoret ikke tar klagen til følge, vil den bli oversendt til 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse. 
 
Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag dere mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen 
går ut. Dersom dere klager så sent at det kan være uklart for oss om dere har klaget i rett tid, bør dere 
oppgi datoen for når dere mottok dette brevet. Dersom dere klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Dere 
kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må dere oppgi årsaken til at dere ønsker dette. 
 
Rett til å kreve begrunnelse 
Dersom dere mener Byggesakskontoret ikke har begrunnet vedtaket, kan dere kreve en slik begrunnelse før 
fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen dere mottar begrunnelsen. 
 
Innholdet i klagen 
Dere må presisere: 

- hvilket vedtak dere klager over 
- årsaken til at dere klager 
- den eller de endringer som dere ønsker 
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. 
 

Klagen må undertegnes. 
 
Utsetting av gjennomføringen av vedtaket 
Selv om dere har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Dere kan imidlertid søke om å få 
utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 
42. 
 
Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning 
Med visse begrensninger har dere rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i 
forvaltningslovens §§ 18 og 19. Dere må i tilfelle ta kontakt med Byggesakskontoret. 
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Byggesakskontoret kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om 
reglene for saksbehandling. 

 
Kostnader ved klagesaken 
Det er adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen 
er da vanligvis at vedtaket blir endret til gunst for en part. Reglene om erstatning for sakskostnader 
finnes i forvaltningsloven § 36. Klageinstansen kan orientere dere om retten til å kreve slik dekning. 
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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   BYGG-20/00204-35 Gudrun Holm 

 
23.09.2020 

 
 

Eiendommen 240/50/0/0 Raudsand, deponi 2, formelle og tekniske betingelser 

for rammetillatelse 

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 240 / 50 / 0 / 0  
 

Ansvarlig søker: NORCONSULT AS 
Ekstern høringsinstans: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 
Ekstern høringsinstans: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL (Datterselskap) 
Ekstern høringsinstans: STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED 
Ekstern høringsinstans: FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I MØRE OG ROMSDAL 
Ekstern høringsinstans: FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL 
Nabo: Karl Edvin Endresen 
Nabo: Britt Randi Endresen Nordmo 
Nabo: Ingrid Endresen 
Tiltakshaver: VEIDEKKE INDUSTRI AS 
Sektormyndighet: MILJØDIREKTORATET 
 

 

Vurdert dispensasjon: Arealplan
er 

Rekkefølgekrav i reguleringsplanen 

 

Vedtak 

Med henvisning til Molde kommunestyre sitt vedtak i sak 90/20 den 17.09.20 fastsetter Byggesak og 
geodata følgende tekniske og formelle betingelser til rammetillatelsen: 
 

• Tiltaket skal utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven.  
 

• Dokumenter som legges til grunn for tillatelsen ligger vedlagt.  
 

• Plassering av tiltaket skal utføres I henhold til dette vedtaket og godkjente tegninger. For 
plassering gjelder toleransegrenser for områdetype 2, jf. Standarden “Plassering og 
beliggenhetskontroll.  
 

• Det må sendes inn dokumentasjon på oppfyllelse av rekkefølgekrav 9.4. Rapporten som det 
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arbeides med knyttet til effekt for vannforekomsten må være ferdigstilt og offentlig før 
søknaden om igangsettingstillatelse for deponering av masser utover tildekking av 
møllestøvsekker kan behandles.  
 

• Kopi av godkjenning av tekniske planer fra Statens Vegvesen før arbeidet langs fylkesveg 666 
kan igangsettes, jf. Rekkefølgekrav 9.5. 
 

• Dersom det skal gjennomføres sprengningsarbeider må rekkefølgekrav 9.6 dokumenteres med 
hensyn til maksimale rystelser i berget ved Raudsandtunnelen. 

 
 
 
 
Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på 
forvaltningsvedtak. 
 
Med hilsen 
 
Gudrun Holm 
Overingeniør 
 

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
Kotekart0.pdf 
Lengdesnitt0.pdf 
Plantegning0.pdf 
Sigevannsanlegg0.pdf 
Situasjonsplan 20.pdf 
Situasjonsplan1.pdf 
Tverrsnitt 10.pdf 
Tverrsnitt 20.pdf 
Tverrsnitt 30.pdf 
Tverrsnitt 40.pdf 
Tverrsnitt 50.pdf 
Tverrsnitt 60.pdf 
Tverrsnitt 70.pdf 
Tverrsnitt 80.pdf 
Vedtak0.pdf 
~ BYGG-20_01339-3 ~ 20_00442-5 Vilkår - tillatelse for Deponi 2 og Møllestøvdeponiet 249761_1_1 
241305_1_1.pdf 
 
 
Mottakere: 
NORCONSULT AS 
 
 
Kopi til: 
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL (Datterselskap) 
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VEIDEKKE INDUSTRI AS 
STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED 
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I MØRE OG ROMSDAL 
FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL 
Karl Edvin Endresen 
Britt Randi Endresen Nordmo 
Ingrid Endresen 
  
 
 
 
 
 
 
Byggeprosjektet 
 
Foretak med ansvarsrett 
Byggesakskontoret legger innsendt gjennomføringsplan til grunn for godkjenning. 
 
Ansvarlige foretak skal sørge for at arbeidene blir gjennomført etter bestemmelser i plan- og 
bygningsloven. 
 
Ansvarsretten gjelder fra det tidspunktet erklæringen om ansvarsrett er sendt inn til kommunen. 
Foretak kan ikke starte arbeidet med tiltaket før erklæring om ansvarsrett er sendt inn. Tiltaket vurderes 
å være tilfredsstillende belagt med ansvar. 
 

Krav til dokumentasjon  
Vi gjør oppmerksom på følgende krav til dokumentasjon, uten at dette kan anses som en fullstendig 
oppramsing: 
 

• Før søknad om igangsettingstillatelse må det sendes inn dokumentasjon: 
o  på oppfyllelse av rekkefølgekrav 9.4. Rapporten som det arbeides med knyttet til effekt 

for vannforekomsten må være ferdigstilt og offentlig før søknaden om 
igangsettingstillatelse kan behandles.  
 

o Kopi av godkjenning av tekniske planer fra Statens Vegvesen for midlertidig adkomst, jf. 
Rekkefølgekrav 9.5. 

o Dersom det skal gjennomføres sprengningsarbeider må rekkefølgekrav 9.6 
dokumenteres med hensyn til maksimale rystelser i berget ved Raudsandtunnelen. 

 

Gebyrer og videre oppfølging 

Gebyrer og avgifter 
Vi ber om at dere betaler gebyrer og avgifter (jf. fakturaer) innen fristen. Ved en eventuell klage må også 
gebyrer og avgifter betales. 
 
Rekkefølgekrav 
Vi viser til rekkefølgekravene i reguleringsplanen. Byggesakskontoret forutsetter at ansvarlig søker og 
andre aktuelle aktører har gjort seg kjent med disse, og planlegger fremdriften i byggeprosjektet etter 
dette. 
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Graving i veg med tilhørende side- og grøntarealer 
Hvis de planlagte byggearbeidene medfører graving i eller ved veg, så må dette på forhånd godkjennes 
av vegeier/grunneier.  
 
Vilkår for tillatelsen 
Dersom arbeidene ikke er satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det 
samme gjelder hvis byggeprosjektet innstilles i mer enn 2 år. Dette gjelder også for dispensasjon. 
Fristene kan ikke forlenges, jf. plan- og bygningsloven § 21-9. 
 
En endringstillatelse vil i utgangspunktet ikke forlenge fristen. Medfører derimot en endringssøknad at 
tiltaket er av en slik karakter at det må opprettes en helt ny sak med full søknadsbehandling, vil en ny 
rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse være gyldig i 3 år fra det nye vedtaket. 
 

Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak 

Klagerett 
Dere har rett til å klage på vedtaket. 
 
Hvem kan dere klage til? 
Klagen sendes Byggesakskontoret. Hvis Byggesakskontoret ikke tar klagen til følge, vil den bli oversendt til 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse. 
 
Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag dere mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen 
går ut. Dersom dere klager så sent at det kan være uklart for oss om dere har klaget i rett tid, bør dere 
oppgi datoen for når dere mottok dette brevet. Dersom dere klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Dere 
kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må dere oppgi årsaken til at dere ønsker dette. 
 
Rett til å kreve begrunnelse 
Dersom dere mener Byggesakskontoret ikke har begrunnet vedtaket, kan dere kreve en slik begrunnelse før 
fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen dere mottar begrunnelsen. 
 
Innholdet i klagen 
Dere må presisere: 

- hvilket vedtak dere klager over 
- årsaken til at dere klager 
- den eller de endringer som dere ønsker 
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. 
 

Klagen må undertegnes. 
 
Utsetting av gjennomføringen av vedtaket 
Selv om dere har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Dere kan imidlertid søke om å få 
utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 
42. 
 
Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning 
Med visse begrensninger har dere rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i 
forvaltningslovens §§ 18 og 19. Dere må i tilfelle ta kontakt med Byggesakskontoret. 
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Byggesakskontoret kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om 
reglene for saksbehandling. 

 
Kostnader ved klagesaken 
Det er adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen 
er da vanligvis at vedtaket blir endret til gunst for en part. Reglene om erstatning for sakskostnader 
finnes i forvaltningsloven § 36. Klageinstansen kan orientere dere om retten til å kreve slik dekning. 
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til 
rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han 
kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller 
deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn 
det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens 
innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, 
endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten 
avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver. 
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0 07.11.2017 Strømanalyse HF/Arne Fagerhaug HF SAF JVL 

REV. DATO BESKRIVELSE MÅLING UTFØRT UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 

 

MULTICONSULT | Nesttunbrekka 99 | 5221 Nesttun | Tlf 55 62 37 00 | multiconsult.no NO 918 836 519 MVA 

 

RAPPORT  

OPPDRAG Miljøundersøkelser DOKUMENTKODE 10200131-RIMT-RAP-001 

EMNE Strømanalyse, Raudsand utfylling, Nesset kommune, 
2017 

TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Bergmesteren Raudsand AS OPPDRAGSLEDER Juni Vaardal-Lunde 

KONTAKTPERSON Vidar Aarvold UTARBEIDET AV Håvard Falck 

KOORDINATER 62°50.850’N  8°7.561’Ø ANSVARLIG ENHET 10235042 Nord Marint miljø 
og havbruk 

 

 

SAMMENDRAG 

Det er utført strømmålinger ved Raudsand utfylling, Nesset kommune, i perioden 14.09.2017 - 31.10.2017 for å 
kartlegge strømforholdene i vannsøylen. 

Gjennomsnitts- og maksimalstrøm og andel nullmålinger er som følgende: 

Dybde [m] Gjennomsnittstrøm 
[cm/s] 

Maksimalstrøm 
[cm/s] 

Retning av 
maksimalstrøm [°] 

Målinger <=1cm/s 
[%] 

7 m  10 43 332 1.4  

23 m  7 23 168 2.6  

57 m  5 19 344 5.8  

85 m  4 18 96 6.7  

135 m  2 11 147 21.5  

  

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 utfylling 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. 
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1 Hydrografi 

Det ble gjennomført tre hydrografiske profiler 26.10.2017. Se Figur 1 for kart som viser hvor profilene 

ble tatt og Tabell 1 posisjoner til de tre hydrografiske profilene. Målingene er gjort med en SAIV 

SD204. 

Figur 2 viser saliniteten. Alle tre profilene viser et overflatelag fra 0 m til 20 m dyp. Fra 20 m til 50 m 

dyp øker saliniteten fra omtrent 31.5 til 33.5. Videre ned i dypet øker saliniteten svakt videre. Profil 2 

viser salinitet på 35.8 ved 145 m dyp. Temperaturprofilene i Figur 3 viser at temperaturen øker fra 

12°C til 13°C fra overflaten ned til 30 m dyp. Fra 30 m dyp til bunnen (omtrent 145 m dyp) av 

profilene avtar temperaturen fra 13°C til 8°C ved Profil 1 og 2. Profil 3 er grunnere, og stopper ved 

omtrent 85 m dyp, her er bunntemperaturen målt til omtrent 10°C. 

Resultatene fra de hydrografiske profilene viser et overflatelag ned til omtrent 20 m dyp. Under 

overflatelaget er det funnet et sprangsjikt mellom 20 og 50 m dyp, og under dette sjiktet er 

vannmassene homogen ned til bunnen. 

 

Figur 1: Kart som viser hvor de tre hydrografiske profilene ble gjennomført 26.10.2017 

Tabell 1: Koordinater til vannprofilene 

Profil N E 

1 62° 50.774 8° 07.884' 

2 62° 50.851' 8° 07.636' 

3 62° 50.821' 8° 07.429' 
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Figur 2: Salinitetsprofiler gjennomført 26.10.2017 

 

Figur 3: Temperaturprofiler gjennomført 26.10.2017  
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2 Oversikt - Strømmålinger 

Strømmålinger ble foretatt ved lokalitet Raudsand utfylling i perioden 14.09.2017 - 31.10.2017. 

Tabell 2 sammenfatter den viktigste bakgrunnsinformasjonen for målingen: 

 Plassering av måler: Figur 4 viser hvor måleriggen var plassert.  

 Måledybder: Det ble satt ut 2 doppler profilmålere ved 30 m og 103 m dyp og en doppler 

punktmåler ved 135 m dyp. Målet er å kartlegge strømforholdene i området. 

 Målingsutstyr: Målerne ble forankret fra bunn og opp. Beskrivelse av riggen og instrumentene er 

gitt i Appendiks A. 

 Kvalitetsvurdering av målte data: Datasettet ble kvalitetssikret i henhold til anbefalingene fra 

instrumentenes produsent. En nærmere beskrivelse av denne prosessen finnes i Appendiks A. 

 Målingens varighet: Det ble målt i mer enn 46 dager.  

Tabell 2: Generell informasjon om strømmålingen utført ved Raudsand utfylling 

Posisjon 62°50.850 N 8°7.561 Ø 

Ca. dybde på målestedet 145 m 

Måleperiode 14-Sep-2017 14:10:00 til 31-Okt-2017 13:00:00 

Varighet 46 dager, 22 timer, 50 minutter 

Antall målinger 6762 

Kompassorientering Mot magnetisk nord (ikke korrigert for misvisning) 

Målertype - 30 m dybde Doppler profilmåler (Nortek Aquadopp profiler, Serienummer 5569), profilering av 
horisontal og vertikal strøm fra 7 til 25 m dybde, cellestørrelse 2 m 

Type måling - 30 m dybde Burst (måling i 80 sekunder) 

Målertype - 103 m dybde Doppler profilmåler (Nortek Aquadopp profiler, Serienummer 12552), profilering av 
horisontal og vertikal strøm fra 55 til 99 m dybde, cellestørrelse 2 m 

Type måling - 103 m dybde Burst (måling i 80 sekunder) 

Målertype - 135 m dybde Doppler punktmåler (AADI RCM 400, Serienummer 1879), måling av horisontal 
strøm på instrumentdybde 

Type måling - 135 m dybde Burst (måling i 1 minutt), 150 ping 

Frekvens Hvert 10. minutt 
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Figur 4: Plassering av måleriggen ved Raudsand utfylling. Målepunktet er merket med rødt punkt 
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3  Statistisk analyse - Strømmålinger  

Formålet med strømmålingen er å kvantifisere strømhastighet og -retning ved forskjellige dyp. 

Dette kapittelet er en oppsummering av de viktigste statistiske egenskapene for strøm ved dybdene 

7 m, 23 m, 57 m, 85 m og 135 m 

 Kapittel 5: Statistikktabell 

 Appendiks B: Pinnediagram 

 Appendiks C: Rosedisgram 

3.1  Gjennomsnitts- og maksimalstrøm 

Figur 5 viser et 3D-diagram av horisontal strømhastighet over tid. Tabell 3 viser maksimalstrøm i 8 

retningssektorer for forskjellig dybde. Retningssektorene er sentrert rundt 0°, 45°, 90° osv. Figur 6 

viser maksimal- og gjennomsnittsstrøm i 15 graders sektorer for forskjellige dybder i to dimensjoner.  

Maksimalstrømmen for denne lokaliteten ble målt ved 7 m dybde og var 43 cm/s mot 332°. Fra 23 m 

til 85 m dybde var målt maksimalstrøm mellom 23 cm/s og 18 cm/s. Ved 135 m dybde er 

maksimalstrømmen 11 cm/s mot sørøst. Gjennomsnittstrømmen avtar fra 10 cm/s ved 7 m til 2 cm/s 

ved 135 m dyp. 

 

Tabell 3: Maksimal horisontal strøm [cm/s] og tilsvarende retning i 8 sektorer 

 Retning (mot) 

0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° Alle retninger 

N NØ Ø SØ S SV V NV 

Dybde Maksimal horisontal strøm [cm/s] 

7 m  37 16 13 30 35 19 26 43 43 (332°) 

23 m  21 14 11 22 23 18 12 19 23 (168°) 

57 m  19 14 16 16 16 8 12 19 19 (344°) 

85 m  11 12 18 18 17 13 15 13 18 (96°) 

135 m  5 3 4 11 10 5 4 6 11 (147°) 
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Figur 5: 3D-diagram av horisontal strømstyrke over tid (data er lavpassfiltrert, dvs. maksimumverdier er 
lavere enn 10 minutters maksimumverdier)  

 
 

 

Figur 6: Gjennomsnitts- og maksimalstrøm for forskjellige retninger (15 graders sektorer) og dybder 
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3.2 Vannutskiftning 

Vannutskiftningen er definert som vannfluksen, som er mengden av vann som transporteres 

gjennom en kvadratmeters flate i løpet av måleperioden. Dette beregnes som strømhastighet ganger 

tiden den varer og oppgis i m3/m2. Vannutskiftningen kan oppgis per sektor, dvs. per 

retningsintervall. Vannutskiftningen i en sektor er den delen av vannfluksen hvor strømretningen er i 

et visst retningsintervall. Vannutskiftningen i 8 sektorer er gitt i Tabell 4.  Retningssektorene er 

sentrert rundt 0°, 45°, 90° osv. Figur 7 viser relativ vannutskiftning og antall målinger i 15 graders 

sektorer for forskjellige dybder. 

Figur 8 er et progressiv vektordiagram som viser hvordan en tenkt vannpartikkel på en gitt dybde 

ville forflyttet seg i måleperioden der startpunktet er i midten av diagrammet. Dette er kun en 

visualisering. I virkeligheten forlater vannpartikkelen målestedet og instrumentet måler forskjellige 

vannpartikler over hele perioden. Diagrammet gir imidlertid et inntrykk av hvor effektiv 

vannutskiftningen er. Dersom vannet hele tiden føres bort fra startstedet tyder det på at 

vannutskiftningen er bra. Dersom vannmassene driver fram og tilbake, kan utskiftningen være 

redusert. 

Figurene illustrerer at strømmens hovedretning varierer med dypet. Ved 7 m veksler strømretningen 

mellom nordvest og sørøst. Ved 23 m og 135 m er strømmens stort sett rettet mot sør-sørøst. Ved 57 

og 85 m er strømmen mer østlig rettet. Vannutskiftningen i hele vannsøylen er stort sett mot sørøst. 

Unntaket er ved 7 m hvor dyp hvor vannutskiftningen er omtrent omkring like stor mor sørøst som 

mot nordvest. 

Tabell 4: Vannutskiftning [m3/m2] i 8 sektorer. Den største vannutskiftningen for hvert dyp er uthevet. 

Dybde Retning (mot) 

0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° Alle retninger 

N NØ Ø SØ S SV V NV  

Vannutskiftning [m3/m2] 

7 m  92785 8600 6995 64026 118731 12725 11819 80108 395790 

23 m  34529 8619 8284 52106 104558 20938 11703 28633 269370 

57 m  28031 14391 22192 43330 25465 7780 10239 31769 183196 

85 m  17060 14396 31336 42456 24319 8119 9798 18192 165676 

135 m  4222 1974 3042 39098 22703 3457 3362 8453 86312 

 

 



78/20 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse - 20/00736-43 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse : 4. Multiconsult - strømanalyse utenfor Raudsand 2017-11.pdf

Miljøundersøkelser multiconsult.no 

Strømanalyse, Raudsand utfylling, Nesset 3 Statistisk analyse - Strømmålinger 

 

10200131-RIMT-RAP-001 7. november 2017 / 0  Side 12 av 37 

 

 

Figur 7: Relativ vannutskiftning og antall målinger per 15 graders sektor 

 
 

 

Figur 8: Progressiv vektor-diagram, viser forflytningen av en tenkt vannpartikkel i løpet av måleperioden 
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4 Tidevann og vind 

4.1  Tidevannsanalyse 

Det ble foretatt en tidevannsanalyse av den målte strømmen ved forskjellige dyp, som gir 

informasjon om tidevannets bidrag til strømbildet (Codiga, 2011). Tidevannet er en følge av 

tiltrekningskreftene mellom jord, måne og sol og de relative bevegelsene i jord-måne-solsystemet 

(Kartverket, 2014). Det finnes tidevannskomponenter med forskjellige perioder, som f.eks. 

halvdaglige (fra månen (M2) 12.42 timer og fra solen (S2) 12 timer), daglige (prinsipiell daglig 

månekomponent (O1) 25.82 timer) og komponenter med lengre perioder (spring-nippsyklus (MSF) 

14.77 dager). Det er lokale forhold som avgjør hvilke komponenter som dominerer. 

Tidevannsanalysen forutsetter stasjonære forhold og uavhengige komponenter og har naturlige 

begrensninger på grunn av andre faktorer som påvirker strømmen og kan føre til ikke-stasjonære 

forhold (f.eks. vind, lufttrykk, elveavrenning).  

Resultatene fra tidevannsanalysen er gitt i Figur 9 og Figur 10. 

Figur 9 viser tidsserien av strømmen ved 57 m dybde med tidevannsanalyse for den nordgående og 

østgående komponenten av strømmen samt reststrømmen. 

Reststrømmen er den vektorielle differansen mellom den målte strømmen og tidevannsanalysen. 

Vektoriell i denne sammenhengen betyr at hvis det er målt 10 cm/s strøm mot nord og tidevannet på 

samme tid ville gitt en 5 cm/s strøm mot sør, så vil reststrømmen være 15 cm/s mot nord.  

Tidevannsanalysen på strømmålingene ved Raudsand utfylling ved 57 m dybde forklarer 14 % av 

variansen i datasettet. Maksimal beregnet tidevannsstrøm ved 57 m dybde er 5 cm/s. Reststrømmen 

er stort sett under 7 cm/s (signifikant maksimum), men har en maksimalverdi på 17 cm/s. Ved 135 m 

forklarer tidevannsanalysen 32 % av variansen i datasettet og maksimal beregnet tidevannsstrøm er 

3 cm/s. Signifikant maksimal reststrøm ved 135 m dybde er 3 cm/s. 

 

Figur 9: Horisontal strømhastighet, 57 m dybde, med tidevannsanalyse 
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Tidevannsstrømmer følger en ellipse, dvs. at strømretningen roterer og strømhastigheten når 

maksimumsverdien og minimumsverdien to ganger i løpet av tidevannsperioden. Figur 10 viser 

tidevannsellipsene for de sterkeste tidevannskonstituentene av strømmen ved 57 m dybde. 

Hovedperiodene til tidevannssignalet ved 57 m dybde er 12.42 timer, 12.00 timer og 1.03 dager. Det 

er tidevannet fra månen (to perioder per døgn(M2)) som er mest framtredende og figuren viser at 

tidevannsstrømmen fra månen og sola (M2 og S2) oscillerer mellom nordvestlig og sørøstlig retning.  

Vektormidlet strøm er vist som en svart strek i Figur 10. Dette er en gjennomsnittlig strøm som tar 

hensyn til strømretningen. Hvis strømmen har vært 10 cm/s mot nord i en periode, og så 10 cm/s 

mot sør i like lang periode, så vil den vektormidlete strømmen være 0 cm/s, mens 

gjennomsnittsstrømmen ville være 10 cm/s. Tidevannsstrømmen som oscillerer fram og tilbake vil 

alltid ha 0 cm/s som vektormiddel. Den vektormidlete strømmen viser at vanntransporten er mot øst 

ved Raudsand utfylling ved 57 m dyp. Tidevannsanalysen i de forskjellige dybdene forklarer mellom 6 

og 32 % av variansen i strømmålingene hvor påvirkningen fra tidevannet øker med dypet.  

Tidevannsanalysen har vist at tidevannsstrømmen spiller en rolle i å styre strømbildet ved Raudsand 

utfylling fra omtrent midt i vannsøylen og ned til bunnen. Over 57 m dybde er påvirkningen fra 

tidevannet mindre. 

 

Figur 10: Tidevannsellipsene av strømmen ved 57 m dybde. M2, S2 og NO1 refererer til 
tidevannskomponentene. Middelstrømmen er vektorbasert 

4.2 Sammenheng mellom vind og strøm 

Sammenhengen mellom strøm og vind er også undersøkt. Det ble brukt vindmålinger fra Sunndalsøra 

III målestasjon (eKlima) som ligger 30 km nordvest for Raudsand utfylling og anses som mest 

representativ for området. Verdiene er 10 minutters middelverdier 10 meter over bakken. For å 

lettere kunne sammenligne strøm med vind, har strømmen blitt lavpassfiltrert. Et Gauss lavpassfilter 

med cut-off frekvens på 1/33 time har blitt benyttet for å fjerne svingningene skapt av tidevannet. Et 

lavpassfilter er her benyttet til fordel for bruk av restrømmen som ble beregnet i Kapittel 4.1. Dette 

er fordi reststrømproduktet fra tidevannsanalysen ikke alltid er fri for energi fra tidevannet. Figur 11 

viser vindhastighet og vindretning, samt hastighet på lavpassfiltrert strøm for ved 57 m.  

Figur 12 viser fordeling av retninger og styrke av både vind og lavpassfiltrert strøm ved 7 m dybde. 

Korrelasjon mellom vind og reststrøm ved 7 m dybde ble undersøkt. Korrelasjonskoeffisienten ligger 

alltid mellom -1 og 1, der 0 betyr at det ikke er en sammenheng mellom de undersøkte tidsseriene. 

Korrelasjonskoeffisient på 1 betyr at det er en perfekt lineær sammenheng der begge variablene går 

opp og ned samtidig og -1 betyr at det er en perfekt lineær sammenheng der en variabel går opp når 
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den andre går ned. Sterk korrelasjon (nært 1) betyr ikke at strømmen nødvendigvis skyldes vinden, 

men indikerer en mulig sammenheng. 

Det er blitt beregnet korrelasjon mellom vind og strøm dekomponert langs 8 himmelretninger, 0°, 

30°, 60° osv. for å finne ut hvilke retninger av vind og strøm som viser størst samvarians. Dette er 

gjort for å studere innvirkning fra eventuelle topografiske effekter på vindens og strømmens retning. 

Slike topografiske effekter kan gjøre seg gjeldende hvis man kun ser på vind og strøm langs samme 

retninger. Nederste panel i Figur 11 viser vind og lavpassfiltrert strøm dekomponert langs den 

retningen med høyest korrelasjon. 

For samtidig vind og lavpassfiltrert strøm ved 7 m dybde er korrelasjonen 0.41. Høyeste korrelasjon 

er funnet mellom strøm langs aksen 120° og vind langs aksen 150°. Dette betyr at vind fra sørøstlig 

og nordvestlig retning ved Sunndalsøra III ser ut til å ha påvirket strømmen ved overflaten mest i 

løpet av måleperioden.  

Resultatene over viser at vinden har vært med på å påvirke strømbildet ved Raudsand utfylling i 

måleperioden. 

 

Figur 11: Vindretning, vindhastighet (grønn), retning og hastighet på lavpassfiltrert strøm (blå) samt 
hastighet på vind og lavpassfiltrert strøm dekomponert langs retninger som gir høyest korrelasjon mellom 
disse parametrene ved 7 m dybde 
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Figur 12: Vind og lavpassfiltrert reststrøm ved 7 m dybde (retninger mot) 
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5 Sammendrag 

Det er foretatt strømmålinger ved lokalitet Raudsand utfylling, Nesset kommune, i perioden 

14.09.2017 til 31.10.2017. Tabell 5 gir en oversikt over resultatene.  

Lokal vind er funnet å ha påvirket strømbildet ved Raudsand utfylling 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. 

Tabell 5: Oversikt statistikk, retningssektorene er sentrert rundt 15°, 30°, 45° osv. 

Dybde 7 m  23 m  57 m  85 m  135 m  

Horisontal strøm 

Gjennomsnittsstrøm (median) 10 (9) cm/s 7 (6) cm/s 5 (4) cm/s 4 (4) cm/s 2 (2) cm/s 

Standardavvik 6 cm/s 4 cm/s 3 cm/s 2 cm/s 1 cm/s 

Signifikant maksimumstrøm 17 cm/s 11 cm/s 8 cm/s 7 cm/s 4 cm/s 

Maksimumstrøm 43 cm/s 23 cm/s 19 cm/s 18 cm/s 11 cm/s 

Retning maksimumstrøm 332° 168° 344° 96° 147° 

Signifikant minimumstrøm 3.6 cm/s 2.5 cm/s 1.7 cm/s 1.5 cm/s 0.8 cm/s 

Minimumstrøm 0.0 cm/s 0.0 cm/s 0.0 cm/s 0.0 cm/s 0.0 cm/s 

Neumanns parameter 0.06 0.37 0.14 0.29 0.56 

Vektormidlet strøm 1 cm/s 2 cm/s 1 cm/s 1 cm/s 1 cm/s 

Vektormidlet strømretning 226° 177° 93° 114° 156° 

Fire hyppigst forekommende strømretningene 
(synkende rekkefølge, 15 graders sektor) 

165°, 345°, 
180°, 330° 

165°, 180°, 
150°, 195° 

135°, 150°, 
120°, 165° 

135°, 120°, 
90°, 105° 

150°, 165°, 
135°, 180° 

Fire hyppigst forekommende strømhastighetene 
(synkende rekkefølge) 

10-20, 5-10, 
1-5, 20-30 

5-10, 1-5, 10-
20, 0-1 

1-5, 5-10, 0-
1, 10-20 

1-5, 5-10, 0-
1, 10-20 

1-5, 0-1, 5-
10, 10-20 

Vannutskiftning 

Mest vannutskiftning pr. 15 graders sektor 63650 m3/m2 
ved 165° 

45563 m3/m2 
ved 165° 

15715 m3/m2 
ved 150° 

15826 m3/m2 
ved 135° 

22458 m3/m2 
ved 150° 

Minst vannutskiftning pr. 15 graders sektor 1863 m3/m2 
ved 60° 

2127 m3/m2 
ved 75° 

2075 m3/m2 
ved 240° 

2215 m3/m2 
ved 255° 

600 m3/m2 
ved 30° 

Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr. time 
(alle retninger) 

351 m3/m2 239 m3/m2 163 m3/m2 147 m3/m2 77 m3/m2 

Nullmålinger 

Andel målinger <1cm/s 1.4 % 2.6 % 5.8 % 6.7 % 21.5 % 

Lengste periode <1cm/s 20 min 20 min 30 min 40 min 100 min 

 

Tabell 5 inkluderer både middelverdi og median. Middelverdien er summen av alle målte hastigheter 

delt på antall målinger, mens median er den midterste målingen av måledata sortert etter størrelse. 

Median er mindre påvirket av enkelte ekstremverdier. Signifikant maksimal strøm er 

gjennomsnittsverdien av den høyeste tredjedelen av alle målte hastigheter i perioden.  

Vektormidlet strøm er den vektormidlete strømmen over hele perioden. Den er i praksis alltid lavere 

enn gjennomsnittsstrømmen.  

Neumanns parameter er et mål for hvor stabil strømretningen har vært. Den beregnes ut ifra Figur 8 

og er definert som forholdet mellom lengden av den rette linjen mellom start- og sluttpunkt og 
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lengden av den totale banen. For Neumanns parameter under 0.7 er reststrømmen ikke 

representativ for store deler av strømmålingen i perioden. Neumanns parameter bør ses i 

sammenheng med vektormidlet strøm og gjennomsnittsstrømmen. Å bruke kun Neumanns 

parameter til å beskrive vannutskiftningen blir utilstrekkelig. Den har flere begrensninger. For 

eksempel blir den påvirket variasjoner i strømhastigheten og er avhengig av midlingstiden. På steder 

med sterk tidevannsstrøm kan Neumanns parameter være nært null uten at vannutskiftningen er 

redusert. 

For nøyaktigheten av målingene, se Appendiks F. 
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Appendiks A  Måling og kvalitetssikring 

Strømmen ble målt med 2 akustiske doppler profilmålere (Aquadopp Profiler, Nortek 2005) og en 

akustisk doppler punktmåler (Seaguard, Aanderaa 2007). De hydrografiske profilene ble målt med en 

SAIV SD204 med serienummer 314 (SAIV, 2009). 

Målingene er basert på dopplereffekten. Instrumentet sender ut en akustisk puls (et kort lydsignal) 

med en bestemt frekvens og måler frekvensen av innkommende refleksjoner. Refleksjonen er 

forårsaket av små partikler eller bobler i vannet. Ut fra frekvensskiftet kan man beregne hastigheten 

av partiklene i vannet, som er antatt å være lik strømhastigheten. Aquadopp Profiler sender ut pulser 

i tre stråler i forskjellige retninger for å kunne rekonstruere den horisontale og vertikal 

strømhastigheten i mange dyp. Seaguard har strålene orientert horisontalt og måler i instrumentdyp. 

Målerne ble forankret som vist i Figur 13. 

 

Figur 13: Skisse av riggen 

Det er gjennomført kvalitetssikring etter anbefalingene av instrumentenes produsent. Generelt er 

anbefalingene som følger: 

 Seaguard: stamp og rull mindre enn 35° og standardavvik av enkeltmålingen ca. 4 cm/s 

 Aquadopp Profiler: stamp og rull mindre enn 30°, signalstyrke mer enn 7 counts over støygulvet  

Strømretningen er ikke korrigert for misvisning og alle retninger er referert mot magnetisk nord. Der 

instrumentprodusenten anbefaler det, er deviasjon tatt hensyn til gjennom kalibrering av kompasset 

før utsett. Tilfeller hvor disse kriteriene ikke blir møtt, må vurderes nøye. I tillegg til anbefalingene 

over ble målingene sjekket for uteliggere som også ble fjernet. Data som ble fjernet er beskrevet i 

Appendiks E. Figur 15 til Figur 16 viser noen av parametrne etter datarensing. 

Dybdene fra og med 67 m til og med 75 m er fjernet på grunn av flere perioder med unormalt høye 

vertikalhastigheter i samråd med instrumentprodusenten. 
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Figur 14: Kvalitetssikring Aquadopp Profiler 30 m etter datarensing 
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Figur 15: Kvalitetssikring Aquadopp Profiler 103 m etter datarensing 
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Figur 16: Kvalitetssikring Seaguard 135 m etter datarensing 
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Appendiks B  Pinnediagram 

 

 

Figur 17: Strømretninger og strømhastigheter: pinnediagram som viser hastighet og retning over tid (en strek 
hver tredje time) 
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Appendiks C Rosediagram 

 

 

 

Figur 18: Strømretninger og strømhastigheter: rosediagram som viser fordelingen av retninger i 
kompasset og hastigheter i farge 
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Appendiks D  Tidsserier og tabeller 

 

 

Figur 19: Tidsserier av horisontal strømhastighet 
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Figur 20: Tidsserier av horisontal strømretning 

 



78/20 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse - 20/00736-43 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse : 4. Multiconsult - strømanalyse utenfor Raudsand 2017-11.pdf

Miljøundersøkelser multiconsult.no 

Strømanalyse, Raudsand utfylling, Nesset Appendiks D Tidsserier og tabeller 

 

10200131-RIMT-RAP-001 7. november 2017 / 0  Side 28 av 37 

 

Figur 21: Histogram av horisontal strømhastighet 
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Figur 22: Histogram av horisontal strømretning 
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Tabell 6: Strømstyrke-retningsmatrise ved 7 m dybde som inneholder antall målinger for hver 
retningssektor (15 grader, sentrert) og hastighetsintervall samt utskiftning per retningssektor 

 Strømhastighet [cm/s] Utskiftning 

 0-1 1-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-75 75-100 >100 Sum% m3/m2 % 

  0° 11 78 147 188 19 0 0 0 0 0 7 26122 7 

 15° 4 59 94 49 2 0 0 0 0 0 3 9178 2 

 30° 2 34 55 21 0 0 0 0 0 0 2 4482 1 

 45° 2 41 28 4 0 0 0 0 0 0 1 2256 1 

 60° 3 34 24 5 0 0 0 0 0 0 1 1863 0 

 75° 1 43 27 2 0 0 0 0 0 0 1 1881 0 

 90° 5 52 36 2 0 0 0 0 0 0 1 2500 1 

105° 2 48 37 2 0 0 0 0 0 0 1 2615 1 

120° 3 60 63 16 0 0 0 0 0 0 2 4946 1 

135° 2 61 128 91 8 0 0 0 0 0 4 15034 4 

150° 3 75 218 293 55 1 0 0 0 0 10 44051 11 

165° 3 94 247 456 82 2 0 0 0 0 13 63650 16 

180° 12 105 233 288 33 2 0 0 0 0 10 41227 10 

195° 0 67 143 75 3 0 0 0 0 0 4 13863 4 

210° 6 73 73 15 0 0 0 0 0 0 2 5658 1 

225° 1 72 57 8 0 0 0 0 0 0 2 4208 1 

240° 4 64 35 2 0 0 0 0 0 0 2 2860 1 

255° 2 57 51 2 0 0 0 0 0 0 2 3282 1 

270° 8 83 43 7 0 0 0 0 0 0 2 4019 1 

285° 4 50 56 9 3 0 0 0 0 0 2 4520 1 

300° 8 44 66 41 12 0 0 0 0 0 3 8653 2 

315° 2 63 105 132 18 0 0 0 0 0 5 19186 5 

330° 4 76 155 324 81 18 2 0 0 0 10 52276 13 

345° 3 77 188 367 95 12 0 0 0 0 11 57493 15 

Sum% 1 22 34 35 6 1 0 0 0 0    
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Tabell 7: Strømstyrke-retningsmatrise ved 23 m dybde som inneholder antall målinger for hver 
retningssektor (15 grader, sentrert) og hastighetsintervall samt utskiftning per retningssektor 

 Strømhastighet [cm/s] Utskiftning 

 0-1 1-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-75 75-100 >100 Sum% m3/m2 % 

  0° 15 127 159 32 0 0 0 0 0 0 5 11274 4 

 15° 10 103 81 12 0 0 0 0 0 0 3 6248 2 

 30° 9 70 59 4 0 0 0 0 0 0 2 3980 1 

 45° 5 68 28 0 0 0 0 0 0 0 1 2224 1 

 60° 6 67 26 2 0 0 0 0 0 0 1 2416 1 

 75° 4 55 27 1 0 0 0 0 0 0 1 2127 1 

 90° 13 85 32 0 0 0 0 0 0 0 2 2756 1 

105° 5 83 40 2 0 0 0 0 0 0 2 3402 1 

120° 7 95 78 8 0 0 0 0 0 0 3 5744 2 

135° 5 111 148 66 0 0 0 0 0 0 5 13732 5 

150° 5 121 261 234 2 0 0 0 0 0 9 32634 12 

165° 6 145 361 314 11 0 0 0 0 0 12 45563 17 

180° 14 158 373 265 1 0 0 0 0 0 12 40375 15 

195° 2 135 223 85 0 0 0 0 0 0 7 18628 7 

210° 5 155 131 30 0 0 0 0 0 0 5 10782 4 

225° 8 107 86 5 0 0 0 0 0 0 3 5772 2 

240° 10 106 59 4 0 0 0 0 0 0 3 4385 2 

255° 4 94 37 1 0 0 0 0 0 0 2 3219 1 

270° 16 104 55 4 0 0 0 0 0 0 3 4459 2 

285° 1 83 50 5 0 0 0 0 0 0 2 4026 1 

300° 5 92 83 9 0 0 0 0 0 0 3 5872 2 

315° 4 89 100 37 0 0 0 0 0 0 3 8617 3 

330° 10 97 163 69 0 0 0 0 0 0 5 14146 5 

345° 7 102 185 85 1 0 0 0 0 0 6 17011 6 

Sum% 3 36 42 19 0 0 0 0 0 0    
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Tabell 8: Strømstyrke-retningsmatrise ved 57 m dybde som inneholder antall målinger for hver 
retningssektor (15 grader, sentrert) og hastighetsintervall samt utskiftning per retningssektor 

 Strømhastighet [cm/s] Utskiftning 

 0-1 1-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-75 75-100 >100 Sum% m3/m2 % 

  0° 35 183 89 24 0 0 0 0 0 0 5 8967 5 

 15° 18 153 59 7 0 0 0 0 0 0 4 5623 3 

 30° 19 154 51 3 0 0 0 0 0 0 3 5108 3 

 45° 9 134 50 5 0 0 0 0 0 0 3 4509 2 

 60° 18 151 49 2 0 0 0 0 0 0 3 4775 3 

 75° 13 141 51 4 0 0 0 0 0 0 3 4817 3 

 90° 24 239 76 6 0 0 0 0 0 0 5 7764 4 

105° 11 195 145 3 0 0 0 0 0 0 5 9613 5 

120° 20 254 174 8 0 0 0 0 0 0 7 12427 7 

135° 16 247 220 19 0 0 0 0 0 0 7 15192 8 

150° 13 234 220 27 0 0 0 0 0 0 7 15715 9 

165° 20 217 154 23 0 0 0 0 0 0 6 12378 7 

180° 21 226 96 10 0 0 0 0 0 0 5 8762 5 

195° 16 166 33 0 0 0 0 0 0 0 3 4326 2 

210° 11 114 30 0 0 0 0 0 0 0 2 3111 2 

225° 11 102 25 0 0 0 0 0 0 0 2 2594 1 

240° 14 100 10 0 0 0 0 0 0 0 2 2075 1 

255° 21 93 22 0 0 0 0 0 0 0 2 2495 1 

270° 28 137 27 1 0 0 0 0 0 0 3 3693 2 

285° 9 112 43 5 0 0 0 0 0 0 3 4052 2 

300° 13 147 72 14 0 0 0 0 0 0 4 6743 4 

315° 11 151 112 54 0 0 0 0 0 0 5 11540 6 

330° 10 127 129 69 0 0 0 0 0 0 5 13490 7 

345° 14 162 113 70 0 0 0 0 0 0 5 13443 7 

Sum% 6 58 30 5 0 0 0 0 0 0    
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Tabell 9: Strømstyrke-retningsmatrise ved 85 m dybde som inneholder antall målinger for hver 
retningssektor (15 grader, sentrert) og hastighetsintervall samt utskiftning per retningssektor 

 Strømhastighet [cm/s] Utskiftning 

 0-1 1-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-75 75-100 >100 Sum% m3/m2 % 

  0° 44 224 69 2 0 0 0 0 0 0 5 6712 4 

 15° 14 181 38 0 0 0 0 0 0 0 3 4632 3 

 30° 15 168 47 0 0 0 0 0 0 0 3 4679 3 

 45° 11 156 35 0 0 0 0 0 0 0 3 4058 2 

 60° 13 196 55 1 0 0 0 0 0 0 4 5661 3 

 75° 14 193 95 4 0 0 0 0 0 0 5 7694 5 

 90° 37 289 134 12 0 0 0 0 0 0 7 11622 7 

105° 17 240 159 12 0 0 0 0 0 0 6 12022 7 

120° 18 264 174 20 0 0 0 0 0 0 7 14036 8 

135° 17 261 217 30 0 0 0 0 0 0 8 15826 10 

150° 20 193 169 29 0 0 0 0 0 0 6 12597 8 

165° 17 203 133 22 0 0 0 0 0 0 6 11173 7 

180° 35 220 83 7 0 0 0 0 0 0 5 8071 5 

195° 11 146 60 3 0 0 0 0 0 0 3 5076 3 

210° 20 104 25 1 0 0 0 0 0 0 2 2925 2 

225° 10 112 26 1 0 0 0 0 0 0 2 2965 2 

240° 16 97 13 0 0 0 0 0 0 0 2 2230 1 

255° 14 86 16 1 0 0 0 0 0 0 2 2215 1 

270° 29 151 24 2 0 0 0 0 0 0 3 3721 2 

285° 17 132 33 3 0 0 0 0 0 0 3 3863 2 

300° 17 128 60 2 0 0 0 0 0 0 3 4823 3 

315° 13 143 83 5 0 0 0 0 0 0 4 6267 4 

330° 17 182 82 7 0 0 0 0 0 0 4 7103 4 

345° 17 186 58 2 0 0 0 0 0 0 4 5718 3 

Sum% 7 63 28 2 0 0 0 0 0 0    
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Tabell 10: Strømstyrke-retningsmatrise ved 135 m dybde som inneholder antall målinger for hver 
retningssektor (15 grader, sentrert) og hastighetsintervall samt utskiftning per retningssektor 

 Strømhastighet [cm/s] Utskiftning 

 0-1 1-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-75 75-100 >100 Sum% m3/m2 % 

  0° 51 101 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1209 1 

 15° 48 67 0 0 0 0 0 0 0 0 2 858 1 

 30° 44 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 1 

 45° 60 55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 737 1 

 60° 54 49 0 0 0 0 0 0 0 0 2 637 1 

 75° 55 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2 692 1 

 90° 63 66 0 0 0 0 0 0 0 0 2 884 1 

105° 56 122 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1467 2 

120° 69 279 4 0 0 0 0 0 0 0 5 3884 4 

135° 62 640 58 0 0 0 0 0 0 0 11 12760 15 

150° 67 925 164 1 0 0 0 0 0 0 17 22458 26 

165° 72 740 73 1 0 0 0 0 0 0 13 15050 17 

180° 83 364 4 0 0 0 0 0 0 0 7 5189 6 

195° 85 188 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2466 3 

210° 57 133 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1554 2 

225° 60 87 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1100 1 

240° 62 63 0 0 0 0 0 0 0 0 2 804 1 

255° 47 75 0 0 0 0 0 0 0 0 2 876 1 

270° 63 86 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1064 1 

285° 55 109 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1423 2 

300° 61 158 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2139 2 

315° 53 209 3 0 0 0 0 0 0 0 4 3054 4 

330° 71 236 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3261 4 

345° 56 151 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2155 2 

Sum% 22 74 5 0 0 0 0 0 0 0    
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Appendiks E Fjernet data 
 

Aquadopp Profiler – 30 m dybde:  

Fjernet 106 punkter på grunn av Trykk utenfor [25.11, 31.29]:  

31-Oct-2017 13:10:00 til 01-Nov-2017 06:40:00 

Antall NaN (hull) i intervallet: 0  

Støygulvet er til instrumentet er satt til 25 counts. 

Høyeste godkjente celle er valgt på grunnlag av moden for de tre strålene. Data med lav signalstyrke 

(under støygulvet + 7 counts) er også fjernet.  

Høyeste godkjente celle er på 7.0 m dyp. Fjerner 7 celler over dette.  

1 celler fjernet pga. for lav signalstyrke: 27.0 dyp  

Outliers:  

Fjernet 1 punkter ved 7.0 m dybde:  

16-Sep-2017 03:20:00 

 

Fjernet punkter utenfor intervallet 14-Sep-2017 14:10:00 - 31-Oct-2017 13:00:00 for å bruke 

overlappende periode mellom de forskjellige instrumentene.  

 

AquadoppProfiler – 103 m dybde:  

Fjernet 101 punkter på grunn av Trykk utenfor [64.08, 137.99]:  

31-Oct-2017 13:15:00 til 01-Nov-2017 05:55:00 

Antall NaN (hull) i intervallet: 0  

Støygulvet er til instrumentet er satt til 16 counts. 

Høyeste godkjente celle er valgt på grunnlag av visuell vurdering. Data med lav signalstyrke (under 

støygulvet + 7 counts) er også fjernet.  

Høyeste godkjente celle er på 55.0 m dyp. Fjerner 2 celler over dette.  

36 punkter er fjernet fra cellen ved 55.0 m dyp pga lav signalstyrke  

24 punkter er fjernet fra cellen ved 57.0 m dyp pga lav signalstyrke  

16 punkter er fjernet fra cellen ved 59.0 m dyp pga lav signalstyrke  

11 punkter er fjernet fra cellen ved 61.0 m dyp pga lav signalstyrke  

9 punkter er fjernet fra cellen ved 63.0 m dyp pga lav signalstyrke  

6 punkter er fjernet fra cellen ved 65.0 m dyp pga lav signalstyrke  

6 celler fjernet pga overflatestøy eller for lav signalstyrke:   

67.0 dyp  

69.0 dyp  

71.0 dyp  

73.0 dyp  

75.0 dyp  

101.0 dyp  

 

Fjernet punkter utenfor intervallet 14-Sep-2017 14:10:00 - 31-Oct-2017 13:00:00 for å bruke 

overlappende periode mellom de forskjellige instrumentene.  

 

Seaguard – 135 m dybde:  

Fjernet 1 punkter på grunn av Tilt utenfor [-2.53, 5.42]:  

31-Oct-2017 13:09:59 

Fjernet 13 punkter på grunn av Dybde utenfor [125.19, 162.47]:  

31-Oct-2017 13:20:00 til 31-Oct-2017 15:20:00 

Antall NaN (hull) i intervallet: 0  

 

Fjernet punkter utenfor intervallet 14-Sep-2017 14:10:00 - 31-Oct-2017 13:00:00 for å bruke 

overlappende periode mellom de forskjellige instrumentene.  

 

Appendiks F  Instrumentspesifikasjoner 

Tabell 11: Instrumentspesifikasjonene 

 Seaguard Aquadopp Profiler 

Horisontal nøyaktighet ±0.15 cm/s, ±1% ±0.5 cm/s, ±1% 

Enkeltping statistisk støy ±0.3 cm/s  

Nøyaktighet retning ±5°-7.5° ±2° 

Temperatur nøyaktighet ±0.03°C ±0.1° 

Oksygen nøyaktighet <±8µm, <±5%  

Konduktivitet nøyaktighet ±0.005S/m  
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Appendiks G Kalibrering Seaguard RCM 1879 

Tabell 12: Test og spesifikasjoner 

Produkt Dato 

Seaguard RCM SW 31.03.2016 

Main Assembly Seaguard 9340 18.03.2016 

DCS 4420 31.03.2016 

Pressure Sensor 4117B 07.04.2016 

 

Tabell 13: Kalibrering 

 
 

Appendiks H Kalibrering Aquadopp Profiler AQD 5569 

Tabell 14: Test og spesifikasjoner 

 Dato Utført av 

Service/test 24.11.2008 Nortek 

Funksjonstest 14.09.2017 Multiconsult 

Tilt 14.09.2017 Multiconsult 

Temperatur 14.09.2017 Multiconsult 

Kompass 14.09.2017 Multiconsult 

Ping sjekk 14.09.2017 Multiconsult 

 

Tabell 15: Kalibrering 

 Dato Utført av 

Kompasskalibrering 14.09.2017 Multiconsult 

Støygulv (måling i luft) 31.10.2017 Multiconsult 

 

Appendiks I Kalibrering Aquadopp Profiler AQD 12552 

Tabell 16: Test og spesifikasjoner 

 Dato Utført av 

Service/test 09.06.2015 Nortek 

Funksjonstest 14.09.2017 Multiconsult 

Tilt 14.09.2017 Multiconsult 

Temperatur 14.09.2017 Multiconsult 

Kompass 14.09.2017 Multiconsult 

Ping sjekk 14.09.2017 Multiconsult 

 

Produkt Dato 

Pressure Sensor 4117B 08.04.2016 
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Tabell 17: Kalibrering 

 Dato Utført av 

Kompasskalibrering 14.09.2017 Multiconsult 

Støygulv (måling i luft) 31.10.2017 Multiconsult 
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Forord 

 
Akvaplan-niva AS har på oppdrag fra Bergmesteren Raudsand (BMR) gjennomført 

modellering av vannstrøm og vurdering rundt partikkeltransport ved etablering av steinfylling 

på Raudsand i Tingvollfjorden i Møre og Romsdal. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært 

Keith Roebuck, HMS-leder BMR. Prosjektleder hos Akvaplan-niva AS har vært Ole Anders 

Nøst. Rapport er utarbeidet av Gjermund Bahr, Frank Gaardsted og Ole Anders Nøst. Anne 

Tårånd Aasen har stått for kvalitetssikring. Akvaplan-niva AS takker Bergmesteren Raudsand 

for oppdraget. 

Akvaplan-niva AS vil også takke Jøran Skår ved Lerøy Midt AS og Tore Mjelde ved AquaGen 

AS for tilgang på strømmålinger og driftsinformasjon ved lokalitetene. 

 

Ole Anders Nøst 

Trondheim, 18.4.2018 
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1 Innledning 

Denne rapporten er utarbeidet med bakgrunn i at Sjømat Norge etterlyste mer informasjon om 

mulige effekter fra BMRs anleggsfase på oppdrettsanleggene i fjorden, utover det som står 

beskrevet i konsekvensutredningen.  

En utfylling i sjø påvirker natur og miljø på ulike måter ved anlegg og i driftsfasen. Selve 

dumping av stein i sjø medfører støy, vibrasjoner og rystelser. Dette er kortvarige påvirkninger 

som opphører umiddelbart etter at dumping av stein opphører. Ved utfyllingen omdannes 

marint habitat til landområde, noe som er en ny, permanent tilstand. Dumping av stein kan også 

medføre oppvirvling av sediment når steinmassene treffer bunnen og dermed føre til økt 

turbiditet i nærliggende vannmasser. Nitrogenforbindelser fra sprengstoff vil kunne ha en 

eutrofierende (vekststimulerende) virkning på planktoniske og sessile alger i nærområdet, og 

fine partikler vil kunne ha en irriterende effekt på respirasjonsorganer hos marine organismer, 

eksempelvis fisk. 

Det er effekten av fine partikler (oppvirvling av sedimenter) på oppdrettsfisken vi ønsker å 

belyse med denne undersøkelsen. Den planlagte fyllingen skal etableres i et område der det 

tidligere er avsetninger med materiale fra gruvevirksomhet og gjenvinning av aluminium. Dette 

laget med partikler er opp mot 1 meter tykt. Oppå dette laget skal det etableres en steinfylling. 

Det er planlagt å stabilisere slamlaget med å dumpe steinblokker som er ca. to ganger to meter. 

Til dette skal det brukeslektre som laster 1500 tonn med stein. Dette steinlasset dumpes på den 

gamle fyllingen, og vil penetrere og stabilisere denne. Prosessen gjentas helt til den den gamle 

sjøbunnen er dekket med stein. Stabiliseringen av den gamle fyllingen vil virvle opp fine 

partikler i vannmassene.  

Selve utfyllingsprosessen vil ta om lag 1,5 år, dvs. 18 måneder fra start til ferdig oppfylling. 

Det representerer ca. 330 arbeidsdager hvis hele perioden benyttes. Utfyllingsvolumet er på ca. 

5 mill. tonn. Steinmassene kommer fra utsprenging i dagen (ca. 2,5 mill tonn) og fra tuneller 

og to stk. fjellhaller (2,5 mill tonn). Plassering av steinmasser med lekter vil skje fra kote -4 til 

kote -170. 

Tingvollfjorden er resipient for 6 oppdrettslokaliteter som benyttes av henholdsvis Lerøy Midt 

AS og AquaGen AS. Det er derfor gjennomført en modellering av vanntransport med 

oppvirvlede finpartikler i det aktuelle området. Dette gjøres for å vurdere mulighetene for at 

partikler fra steindumpingen vil kunne nå frem til oppdrettslokalitetene, og i hvilke 

konsentrasjoner. 

 

Rapporten består av to deler: 

1. Modellering av spredning av sedimenter i forbindelse med utfylling. Hovedmålet med 

dette arbeidet har vært å beregne spredning og fortynning til de fineste sedimentene i 

dumpeområdet, spesielt med tanke på fare for spredning til nærliggende 

oppdrettsanlegg. Metodikken og resultatene fra dette arbeidet er presentert i Kapittel 2.  

2. Basert på resultatene under pkt.1, samt annet bakgrunnsmateriale, gis det en vurdering 

av partikkel/miljøgift-eksponering på oppdrettslokalitetene i Kapittel 3.  
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2 Metodikk  

2.1 Strømmodellering 

Beregning av strømsirkulasjonen i Tingvollfjorden er utført med modellen FVCOM (The 

unstructured grid Finite Volume Community Ocean Model, Chen m.fl. 2013). FVCOM er 

utviklet ved The Marine Ecosystem Dynamics Modeling Laboratory ved University of 

Massachusetts-Dartmouth (USA) og er spesielt godt egnet til å simulere strøm i områder med 

irregulær og komplisert kystlinje. Grunnen til dette er at FVCOM er en ustrukturert-grid modell 

som tillater at man varierer avstanden mellom modellens beregningspunkter (oppløsning) fra 

område til område i modelldomenet. For å produsere gode resultater trengs det for eksempel 

mye høyere oppløsning (kort avstand mellom beregningspunkter) i smale deler av en fjord enn 

på åpent hav der lavere oppløsning (stor avstand mellom beregningspunkter) kan være 

akseptabelt.  

Selv om det i dette tilfellet er knyttet mest interesse til strømsirkulasjonen rundt Raudsand inne 

i Tingvollfjorden er det nødvendig å ta utgangspunkt i modellering av et betydelig større område 

for å sikre at storskalafenomener i havet utenfor forplanter seg riktig inn mot interesseområdet. 

Dette gjelder både vannmassenes egenskaper (saltholdighet og temperatur) og tidevann. 

Modellområdet som er brukt i dette prosjektet er vist i  Figur 1. Oppløsningen varierte fra ca. 

100 m i interesseområdet til ca. 800 m i havområdet i ytterste del av modellområdet. Modellen 

hadde 10 vertikale lag.  

Modellen ble kjørt for perioden fra oktober 2013 til november 2014. Dette tidsrommet er valgt 

fordi vi har driverdata for modell tilgjengelig, og vi antar at simuleringer av spredning innenfor 

dette tidsrommet vil gi et generelt bilde av hvordan et utslipp vil spre seg i fjorden.  Spredning 

av sedimenter ble inkludert fra og med januar 2014 (se Kapittel 2.2). En vurdering av kvaliteten 

på de hydrodynamiske modelldataene er gitt i Vedlegg 1. 

 

2.1.1 Inngangsdata til hydrodynamisk modellering 

 Bunndata er hentet fra Statens kartverk, Sjøkartverket. 

 Initialbetingelser, samt randbetingelser (saltholdighet, temperatur, vannstandsvariasjon) 

er tatt fra en større hydrodynamisk simulering med modellsystemet NorKyst-800 (se 

Vedlegg 1) 

 Atmosfæriske drivkrefter er hentet fra samme database som de atmosfæriske 

drivkreftene som brukes i NorKyst-800 oppsettet 

 Elveavrenningsdata er hentet fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 
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Figur 1. Modellområde. Øverst: Hele modellområdet. Fargene illustrerer bunndypet i modellen og 

firkanten markerer hovedinteresseområdet ved Raudsand. Nederst: Utsnitt av modellområde for 

området rundt Raudsand (markert med firkant i øverste figur). Den nederste figuren til venstre viser 

griddet, mens fargene i figuren til høyre illustrerer bunndypet.  Firkanten sentralt i figuren (ved 

Raudsand) markerer dumpeområdet. Den røde prikken i dumpeområdet markerer posisjonen som det 

presenteres strømresultater fra i Kapittel 2.2.2. Posisjonen til de seks oppdrettslokalitetene som det 

beregnes spredning til er markert med svart prikk og navn. 
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2.2 Sedimentmodellering 

For å simulere spredning av sedimenter kobles de hydrodynamiske simuleringene (Kapittel 2.1) 

opp mot en egenutviklet sedimentmodell ved hjelp av FABM (Framework for Aquatic 

Biochemical Models, Bruggeman og Bolding, 2014). Denne beregningen er integrert i de 

hydrodynamiske simuleringene og blir utført samtidig. I praksis vil dette si at sedimentene 

modelleres som et sporstoff som blir transportert med strømmene i vannet. Mange ulike 

sporstoffer kan inkluderes i samme simulering, og ved å gi disse ulike egenskaper (f.eks. 

synkehastighet) og startposisjon (f.eks. ulike startdyp langs skråningen ved Raudsand) kan én 

simulering gi informasjon om en rekke ulike spredningsscenarier. 

I praksis er det ofte graden av detaljkunnskap om egenskapene til sedimentene som legger 

begrensninger på hvor detaljert kunnskap man kan få gjennom modellering. Dette er til en viss 

grad også tilfellet når det gjelder spredning ved dumping ved Raudsand. Usikkerheten er 

primært knyttet til selve oppvirvlingsprosessen, dvs. mengden bunnsedimenter som 

suspenderes i vannsøylen idet dumpemassen treffer bunnen. Denne prosessen bestemmer 

starttilstanden (konsentrasjonen av suspendert sediment) før selve spredningen begynner og er 

dermed kritisk for å beregne den etterfølgende spredningen og konsentrasjon av sedimenter i 

vannsøylen. 

En ytterligere kompliserende faktor er at dumpingen vil foregå over en ca. 18 måneder lang 

tidsperiode og sannsynligvis med varierende intensitet, noe som gjør det vanskelig å simulere 

tidsforløpet nøyaktig. 

På grunn av disse usikkerhetsmomentene er det foretatt visse forenklinger med hensyn på 

sedimentene i modellen:  

1. Det er kun modellert for de fineste kornstørrelsene (middels silt, Figur 2). Disse har 

lavere synkehastighet enn større sedimenter og vil derfor transporteres lengre. Det vil si 

at med tanke på romlig spredning, kan man se på resultatene som et "worst case".  En 

betydelig andel av oppvirvlede (tyngre) masser vil spres kortere enn det som presenteres 

her.  

2. Selve oppvirvlingsprosessen på grunn av dumping er ikke implementert i modellen. Det 

antas i stedet at de fine sedimentene virvles opp slik at de er jevnt fordelt i vannet opp 

til 20 meter over bunnen. Estimering av utgangskonsentrasjonen av oppvirvlet masse er 

beskrevet nærmere i kapittel 2.2.1. 

 

På grunn av variasjon i strømmen over tid vil ikke spredningsmønsteret være det samme 

uavhengig av starttidspunkt. Det er derfor en viss tilfeldighet i hvilken retning et enkelt utslipp 

vil ta. Vi har simulert 44 enkeltutslipp og vurderer maksimal konsentrasjon over de simulerte 

utslippene. De 44 utslippene er fordelt over perioden fra januar til november 2014.  

Dumpeområdet er markert med firkant i Figur 1. For å ha mulighet til å skille mellom spredning 

fra ulike dyp er fire separate sporstoff med i hver simulering (Tabell 1). Disse fire sporstoffene 

har samme karakteristikker men forskjellig startdyp i modellen (se Tabell 1) som representerer 

oppvirvling fra forskjellige dyp. Modellen lagrer sedimentkonsentrasjoner over tid for alle grid-

punktene i modellen. I presentasjonen av resultatene fokuserer vi på sedimentkonsentrasjonene 

som registreres på de nærliggende oppdrettslokalitetene. 
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Figur 2. Korngraderingskurver fra dumpeområdet. Kilde: Multiconsult (2017 a). 

 

2.2.1 Beregning av utgangskonsentrasjon 

Modelleringen beskrevet i forrige kapittel beregner spredning og konsentrasjon av suspendert 

sediment relativt til en utgangskonsentrasjon. I prinsippet kan man bruke en vilkårlig verdi som 

ikke nødvendigvis tilsvarer en realistisk utgangskonsentrasjon, men man må da være klar over 

at de beregnede konsentrasjonene ikke forteller noe om faktiske konsentrasjoner, men kun om 

graden av fortynning. Dette vil i seg selv kunne være nyttig informasjon i mange 

sammenhenger, men ettersom det i dette tilfellet er ønskelig å sammenligne de beregnede 

verdiene med konkrete tilstandsklassifiseringsverdier, har vi forsøkt å estimere en 

utgangskonsentrasjon basert på enkle overslagsberegninger og antakelser.   

Lekterne som vil bli benyttet til dumping av masse har et areal på 280 m2 og kan ta en maks 

last på 900 m3 (Pers. med.). Vi vurderer spredning som resulterer fra dumping av et enkelt lass. 

Dumpemassen vil spre seg noe utover på vei ned i dypet, og vi antar at et lass vil dekke et areal 

på 500 m2. På bunn er det et sedimentlag som er ca. 1 meter tykt som ligger over et morenelag 

(Multiconsult 2017b). Gitt volumet på et lass (900 m3) og arealet det spres utover (500 m2) vil 

tykkelsen til den dumpede massen være ca. 1 meter større enn det opprinnelige sedimentlaget. 

Dette vil trolig virke noe hemmende på oppvirvlingen.  

For beregning av utgangskonsentrasjoner antar vi at de øverste 10 cm av sedimentlaget på de 

500 m2 blir virvlet opp og jevnt fordelt til 20 meter over bunn. Om vi setter tettheten til 

sedimentene til 1500 kg/m3, så tilsvarer dette oppvirvling av 75 tonn sedimenter per dumpelass. 

Ved å dele denne massen på et utslippsvolum får vi utgangskonsentrasjonen.  
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Estimatet av massen sedimenter oppvirvlet av et dumpelass har stor usikkerhet. Vi har derfor 

valgt å legge oss på den konservative siden. Blant annet har vi sett bort fra innhold av vann i 

sedimentene, som ifølge Multiconsult (2017c) er nær 50% i utfyllingsområdet. Hvis vi tar 

hensyn til dette vil de øverste 10cm kun inneholde 37.5 tonn sedimenter. Vi har også antatt at 

de 10 øverste cm kun inneholder finkornet sediment, som har potensiale til å spres langt med 

strømningene i fjorden. Vi vil diskutere effekten av disse antagelsene til slutt, etter at 

konsentrasjoner av kopper og partikler på oppdrettsanlegg er beregnet.  

Vi har delt dumpeområdet inn i fire delområder basert på dyp. Dette gir et utslippsareal som 

vist i Tabell 1. Da vi antar at sedimentene blir jevnt fordelt til 20 meter over bunn, vil 

utslippsvolumet være lik utslippsarealet multiplisert med 20. Utgangskonsentrasjonene som 

resulterer i å blande den oppvirvlede masses jevnt over utslippsvolumet er gitt i Tabell 1. 

Utslippskonsentrasjonene varierer mellom de fire dumpingsdypene i henhold til utslippsarealet. 

Den totale mengden sedimenter er derimot likt for alle fire sporstoffene. 

En konsekvens av hvordan vi slipper ut sedimentene i modellen er at utslippsarealet er betydelig 

større enn arealet som er påvirket av en dumpehendelse. Dette er gjort fordi modellen, med 

oppløsning på ca. 100 m, ikke er egnet til å simulere sirkulasjon og blandingsprosesser 

umiddelbart etter dumping.  

 

Tabell 1. Sedimentegenskaper. Fire ulike sedimentklasser er inkludert i modellen (S1 – S4). Alle 

sedimentklassene er jevnt fordelt fra bunnen og opp til ca. 20 m over bunnen, men vi skiller mellom fire 

ulike bunndyp (dumpingsdyp). Synkehastighet er basert på korndiameter 0.010 mm (middels silt) og 

beregnet i henhold til Soulsby (1997). 

Sporstoff Dumpingsdyp Utslippsareal Synkehastighet Utgangskonsentrasjon 

S1 < 30 m 11024 m2 5 m/dag 340 mg/l 

S2 30 – 60 m 67164 m2 5 m/dag 56 mg/l 

S3 60 – 120 m 124556 m2 5 m/dag 30 mg/l 

S4 120 – 180 m 97090 m2 5 m/dag 39 mg/l 
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Resultater 

2.2.2 Strøm   

Strømmen i modellområdet vil i stor grad reflekteres i spredningsresultatene og diskuteres ikke 

i detalj her. Det er likevel nyttig å se på et eksempel fra selve dumpeområdet ettersom det 

bestemmer spredningen i den første fasen (Figur 3). 

 

 

Figur 3. Strømroser basert på statistikk fra modellresultater fra perioden januar 2014 – nov 

2014(årstall?). Dataene er tatt fra en posisjon i dumpeområdet (rød prikk i Figur 1).  Totallengden på 

sektorene indikerer andel målinger (%) i respektive retninger i løpet av måleperioden. Lengden på hvert 

fargesegment i hver sektor bestemmer videre den relative andelen av målinger med korresponderende 

strømstyrke (se fargeskala) innenfor hver enkelt sektor. For eksempel, jo mer blå farge i en sektor, desto 
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mer strøm med styrke 3 – 6 cm/s i den sektoren. Rød pil indikerer størrelse og retning på 

middelstrømmen. Skaleringspil (0.5 cm/s mot øst) er vist i nede til venstre i hver figur. 

 

Strømmen i modellen i dumpeområdet var dominert av to hovedstrømretninger, utover i fjorden 

eller innover i fjorden. Netto vanntransport i alle dyp var imidlertid ikke den samme. Det var 

en nettotransport ut fjorden i øvre lag, svak total nettotransport i midtre lag, og nettotransport 

inn fjorden i nedre lag av modellen. En mulig forklaring er at dette er estuarin sirkulasjon. Dette 

sirkulasjonsmønsteret er forholdsvis vanlig i fjorder med mye ferskvannstilførsel fra elver. 

Ferskvann som blir tilført innerst i fjorden strømmer utover og river med seg noe vann fra laget 

under. Dette fører til en returstrøm innover i dypere vannlag. Disse resultatene er oppsummert 

i Figur 4. 

Etter hvert som sedimentene spres og synker, og avstanden til dumpeområdet øker, vil ikke 

dette vertikalprofilet nødvendigvis være helt representativt, men denne sirkulasjon er i dette 

tilfellet en viktig komponent av sirkulasjonsmønsteret i området rundt Raudsand. Dette vil si at 

oppvirvling på grunt vann (< ca. 60 m) vil i middel ha en tendens til å transporteres utover i 

fjorden i den første spredningsfasen, mens oppvirvling på dypere vann (> ca. 100 m) vil i middel 

ha en tendens til å transporteres innover i fjorden. 

 

 

Figur 4. Vertikalprofil av modellert nord-sør komponent av strømmen fra dumpeområdet (rød prikk i 

Figur 1). Rød heltrukken linje viser middelhastigheten i ulike dyp, og røde stiplede linjer viser +/- ett 

standardavvik av hastigheten i nord-sør retning. Positive verdier betyr strøm ut fjorden og negative 

verdier betyr strøm inn fjorden. Den blå kurven viser maksimal strømstyrke i nord-sør retning uavhengig 

av retning.  

 

 

2.2.3 Spredning av sedimenter  

Etter hvert som simuleringene skrider frem og sedimentene spres med strømmen reduseres 

konsentrasjonen raskt på grunn av fortynning (innblanding av vann med lavere eller ingen 

sedimenter). Her begrenser vi oss til å se på resultater fra de øverste 30 m av vannsøylen på de 

seks oppdrettslokalitetene markert i Figur 1. Tallene er gitt som konsentrasjon (mg/l).  Tabell 2 

viser statistiske verdier basert på maksimumsverdien for hvert dumpingsdyp i hver av de 44 

simuleringene.  

Sedimenter fra dumpeområdet ble spredd til alle oppdrettslokalitetene, og maksimalverdiene 

varierte fra en konsentrasjon på 0.2 mg/l på Merraberget til 1.41 mg/l på Sjølsvik. Høyeste 
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konsentrasjon på Merraberget ble registrert ved spredning fra dumpingsdyp på 120 – 180 m 

(S4), mens de andre lokalitetene registrerte høyeste konsentrasjon ved spredning fra det 

grunneste dumpingsdypet (S1).  

Tabell 2. Statistikk basert på maksimumsverdier av sedimentkonsentrasjon (mg/l) fra de 44 

simuleringene. Kun data fra de øverste 30 m på hvert anlegg er tatt med. Maksimumsverdi (Maks), 

minimumsverdi (Min) og median (Med) er oppgitt for hvert av dumpingsdypene. Medianen er den 

midterste verdien når alle de 44 maksimumsverdiene fra de ulike simuleringen sorteres i stigende 

rekkefølge. Medianen er derfor et sentralitetsmål: halvparten av verdiene er lavere enn medianen og 

halvparten er høyere. Den alt i alt største verdien for hver lokalitet er markert med grønt.  

 

 

S1 (< 30 m) S2 (30 – 60 m) S3 (60 – 120 m) S4 (120 – 180 m) 

Maks Min Med Maks Min Med Maks Min Med Maks Min Med 

Merraberget 0.06 < 0.01 0.02 0.09 < 0.01 0.02 0.15 0.01 0.03 0.20 < 0.01 0.06 

Honnhammarvika 0.30 < 0.01 0.01 0.11 < 0.01 < 0.01 0.04 < 0.01 < 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 

Hegerbergtrøa 0.99 < 0.01 0.01 0.83 < 0.01 < 0.01 0.4 < 0.01 < 0.01 0.08 < 0.01 < 0.01 

Sjølsvik 1.41 0.02 0.46 0.43 < 0.01 0.1 0.12 < 0.01 0.02 0.13 < 0.01 0.01 

Høyvikbukta 0.39 < 0.01 0.11 0.21 < 0.01 0.03 0.10 < 0.01 0.01 0.05 < 0.01 0.01 

Naustneset 0.83 < 0.01 0.13 0.47 < 0.01 0.03 0.17 < 0.01 0.01 0.07 < 0.01 0.01 

 

For alle lokalitetene var den minste maksimumskonsentrasjon (min-verdier i Tabell 2) mye 

lavere enn maksimumsverdiene for spredning fra samme dyp.  For spredning fra dumpingsdyp 

< 30 m (S1) var forholdet mellom høyeste og laveste verdi på Sjølsvik for eksempel større enn 

71 (1.41/0.02), og for spredning fra største dumpingsdyp (S4) var forholdet større enn 20 

(0.2/0.01) på Merraberget. Dette betyr at graden av eksponering er sterkt avhengig av 

variasjonen i strømfeltet; samme startsituasjon vil utvikle seg svært ulikt ved ulike 

strømforhold. 

Denne variabiliteten i eksponeringsgrad er vist i mer detalj for hver lokalitet i Figur 5 - Figur 

10.  

 

Merraberget 

Figur 5 viser maksimumskonsentrasjonen for alle simuleringene i de øverste 30 m over 

simuleringsperioden som registrert på Merraberget.  

Registrert maksimumskonsentrasjon: 0.20 mg/l. 

Som eneste lokalitet registrerte Merraberget høyeste konsentrasjoner ved spredning fra dypere 

vannlag (S3 og S4). Simuleringer nesten helt uten registrering av sedimenter forekom (for 

eksempel simulering nr. 7), men konsentrasjoner opp mot maksimalverdien var likevel 

forholdsvis vanlig. I alle simuleringene tok det mer enn 24 timer før sedimentene nådde 

lokaliteten. Varigheten på eksponeringen varierte, men vedvarende forhøyede konsentrasjoner 

ble registrert over flere dager.  

 

Honnhammarvika 

Figur 6 viser maksimumskonsentrasjonen for alle simuleringene i de øverste 30 m over 

simuleringsperioden som registrert på Honnhammarvika. 

Registrert maksimumskonsentrasjon: 0.30 mg/l. 
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Lokaliteten registrerte høyeste konsentrasjoner ved spredning fra <30 m (S1). Konsentrasjoner 

opp mot maksimumskonsentrasjonen var svært uvanlig og forekom bare i én av de 44 

simuleringene.  

 

Hegerbergtrøa 

Figur 7 viser maksimumskonsentrasjonen for alle simuleringene i de øverste 30 m over 

simuleringsperioden som registrert på Hegerbergtrøa. 

Registrert maksimumskonsentrasjon: 0.99 mg/l. 

Lokaliteten registrerte høyeste konsentrasjoner ved spredning fra <30 m (S1). Konsentrasjoner 

opp mot maksimumskonsentrasjonen var svært uvanlig og forekom bare i én av de 44 

simuleringene.  

 

Sjølsvik 

Figur 8 viser maksimumskonsentrasjonen for alle simuleringene i de øverste 30 m over 

simuleringsperioden som registrert på Sjølsvik. 

Registrert maksimumskonsentrasjon: 1.41 mg/l. 

Lokaliteten var eksponert for sedimenter fra alle dyp, men hovedsakelig fra det grunneste 

dumpingsdypet (S1). Simuleringer nesten helt uten registrering av sedimenter forekom (for 

eksempel simulering nr. 16), men konsentrasjoner opp mot maksimalverdien var likevel 

forholdsvis vanlig. Det tok vanligvis mindre enn 24 timer før sedimentene nådde lokaliteten. 

Varigheten på eksponeringen varierte, men vedvarende forhøyede konsentrasjoner varte mindre 

enn 24 timer.  

 

Høyvikbukta 

Figur 9 viser maksimumskonsentrasjonen for alle simuleringene i de øverste 30 m over 

simuleringsperioden som er registrert på Høyvikbukta. 

Registrert maksimumskonsentrasjon: 0.39 mg/l. 

Lokaliteten var eksponert for sedimenter fra alle dyp, men hovedsakelig fra det grunneste 

dumpingsdypet (S1). Simuleringer nesten helt uten registrering av sedimenter forekom, men 

konsentrasjoner opp mot maksimalverdien var likevel forholdsvis vanlig. Det tok vanligvis ca. 

24 timer før sedimentene nådde lokaliteten. Varigheten på eksponeringen varierte, men 

vedvarende forhøyede konsentrasjoner varte mindre enn 24 timer.  

 

Naustneset 

Figur 9 viser maksimumskonsentrasjonen for alle simuleringene i de øverste 30 m over 

simuleringsperioden som er registrert på Naustneset. 

Registrert maksimumskonsentrasjon: 0.83 mg/l. 

Lokaliteten var eksponert for sedimenter fra alle dyp, men hovedsakelig fra det grunneste 

dumpingsdypet (S1). Simuleringer nesten helt uten registrering av sedimenter forekom, men 

konsentrasjoner opp mot maksimalverdien var likevel forholdsvis vanlig.  
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Figur 5. Maksimumskonsentrasjoner i de øverste 30 m for alle simuleringer på Merraberget. Tid i timer 

etter simuleringsstart er vist på x-aksen mens alle simuleringene (1-44) er vist på y-aksen. 

Maksimumskonsentrasjonen for en gitt simulering og et gitt tidspunkt er markert med en farge (se 

fargekart på høyre side) på koordinaten til simuleringen og tidspunktet. Legg merke til at fargeskalaen 

på figurene ikke er den samme. 
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Figur 6. Maksimumskonsentrasjoner i de øverste 30 m for alle simuleringer på Honnhammarvika. Tid 

i timer er vist på x-aksen mens alle simuleringene (1-44) er vist på y-aksen. Maksimumskonsentrasjonen 

for en gitt simulering og et gitt tidspunkt er markert med en farge (se fargekart på høyre side) på 

koordinaten til simuleringen og tidspunktet. Legg merke til at fargeskalaen på figurene ikke er den 

samme. 
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Figur 7. Maksimumskonsentrasjoner i de øverste 30 m for alle simuleringer på Hegerbergtroa. Tid i 

timer er vist på x-aksen mens alle simuleringene (1-44) er vist på y-aksen. Maksimumskonsentrasjonen 

for en gitt simulering og et gitt tidspunkt er markert med en farge (se fargekart på høyre side) på 

koordinaten til simuleringen og tidspunktet. Legg merke til at fargeskalaen på figurene ikke er den 

samme. 

 



78/20 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse - 20/00736-43 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse : 5. Akvaplan-NIVA-Spredningsmodellering og vurdering konsekvenser 2018-04.pdf

 

Etablering av steinfylling ved Raudsand i Tingvollfjorden: Spredningsmodellering og vurdering av konsekvenser for  
oppdrettsanlegg. Akvaplan-niva AS Rapport 0027 - 60135 17 

 

Figur 8. Maksimumskonsentrasjoner i de øverste 30 m for alle simuleringer på Sjølsvik. Tid i timer er 

vist på x-aksen mens alle simuleringene (1-44) er vist på y-aksen. Maksimumskonsentrasjonen for en 

gitt simulering og et gitt tidspunkt er markert med en farge (se fargekart på høyre side) på koordinaten 

til simuleringen og tidspunktet. Legg merke til at fargeskalaen på figurene ikke er den samme. 
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Figur 9. Maksimumskonsentrasjoner i de øverste 30 m for alle simuleringer på Høyvikbukta. Tid i timer 

er vist på x-aksen mens alle simuleringene (1-44) er vist på y-aksen. Maksimumskonsentrasjonen for en 

gitt simulering og et gitt tidspunkt er markert med en farge (se fargekart på høyre side) på koordinaten 

til simuleringen og tidspunktet. Legg merke til at fargeskalaen på figurene ikke er den samme. 
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Figur 10. Maksimumskonsentrasjoner i de øverste 30 m for alle simuleringer på Naustneset. Tid i timer 

er vist på x-aksen mens alle simuleringene (1-44) er vist på y-aksen. Maksimumskonsentrasjonen for en 

gitt simulering og et gitt tidspunkt er markert med en farge (se fargekart på høyre side) på koordinaten 

til simuleringen og tidspunktet. Legg merke til at fargeskalaen på figurene ikke er den samme. 
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2.3 Oppsummering  

I dette kapitlet er det presentert resultater fra beregninger av spredning av sedimentmasser som 

forventes å kunne virvles opp ved steindumping i området utenfor Raudsand. På grunn av 

usikkerhet blant annet rundt selve oppvirvlingsprosessen har vi ikke forsøkt å modellere et 

fullstendig realistisk dumpescenario. I stedet har vi fokusert på de fineste sedimentmassene som 

har størst potensiale til å spres langt. 

Resultatene indikerer at alle oppdrettsanleggene til en viss grad kan treffes av sedimenter fra 

dumpeområdet, men det er stor variasjon både i graden av fortynning og hyppighet. 

Modellen indikerer at strømmønsteret er variabelt, men hovedsakelig strømmer vannet utover 

i fjorden eller innover i fjorden, og mer utover i øvre lag enn i dypere lag og omvendt. Man kan 

dele de seks oppdrettsanleggene inn i tre grupper basert på strømsirkulasjonen i fjorden og 

anleggenes posisjon i forhold til dumpeområdet. 

Anlegget som hyppigst mottar sedimenter fra dumpeområdet er Merraberget. Anlegget ligger 

lengre inne i fjorden enn dumpeområdet og en i middel stabil strøm innover i dypere vannlag 

vil med høy sannsynlig føre sedimenter fra dumping på dypt vann til dette anlegget. Etter hvert 

som sedimentene som begynte i øvre lag synker øker også sannsynligheten for at disse 

strømmer innover mot Merraberget. Den registrerte maksimalkonsentrasjonen på Merraberget 

var imidlertid lavere enn på de andre anleggene. 

Sjølsvik, Høyvikbukta og Naustneset befinner seg lengre ute i fjorden og ligger dermed sentralt 

plassert i hovedstrømmen ut fjorden i øvre vannlag. Det er også forholdvis stor sannsynlighet 

for at disse anleggene kan treffes av sedimenter fra dumpeområdet, men de unngår det i flere 

tilfeller enn Merraberget. Høyeste maksimalkonsentrasjon ble registrert på Sjølsvik. 

Honnhammarvika og Hegerbergtrøa er de to anleggene som ligger nærmest dumpeområdet. Til 

tross for dette har disse anleggene lavest sannsynlighet for å bli truffet av sedimenter fra 

dumpeområdet. Dette skyldes at transport på tvers av fjorden er mindre vanlig enn transport 

inn/ut fjorden. Simuleringene viser imidlertid at spredning til disse anleggene er mulig. 
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3 Vurdering av eksponering av oppdrettslokalitetene 

3.1 Oppdrettslokaliteter i Tingvollfjorden 

Det er totalt 6 oppdrettslokaliteter i Tingvollfjorden. Avstanden fra Raudsand fylling til 

lokalitetene er oppgitt i kilometer og er basert på avstand i luftlinje. Lokalitetene har følgende 

geografiske koordinater (WGS84): 

Tabell 3. Geografiske koordinater til oppdrettslokaliteter og avstand til planlagt fylling. 

Lokalitetsnavn: Drives av: Koordinater: Avstand (Km) 

Høyvikbukta Lerøy Midt AS. 62-57.487 N 8-03.125 Ø 12,8 

Naustneset Lerøy Midt AS. 62-57.630 N 8-04.718 Ø 11,0 

Sjølsvik Lerøy Midt AS. 62-54.317 N 8-06.791 Ø 6,5 

Hegerbergtrøa AquaGen AS 62-53.086 N 8-08.827 Ø 4,3 

Honnhammarvika AquaGen AS 62-51.809 N 8-09.448 Ø 2,4 

Merraberget AquaGen AS 62-47.029 N 8-16.782 Ø 10,6 

Raudsand fylling - 62-50.850 N 8-07.561 Ø 0 

 

3.2 Driftsplaner for lokalitetene 

Tingvollfjorden har vært igjennom en periode med brakklegging på grunn av infeksiøs 

lakseanemi (ILA). Produksjonen starter opp igjen i april 2018 og vil gå som normalt videre, 

forutsatt at det ikke kommer nye utbrudd av ILA. Fisken produseres i 30 meter dype enheter. 

(Pers. med. driftslederne ved AquaGen AS og Lerøy Midt AS). 

Tabell 4. Driftsplaner for 2018 – 2020. *AquaGen har stamfiskproduksjon på sine lokaliteter. 

Lokalitetsnavn: Drives av: 2018 2019 2020 

Høyvikbukta Lerøy Midt AS. Utsett august utslakt 
desember 

utsett august 

Naustneset Lerøy Midt AS. Utsett august utslakt 
desember 

utsett august 

Sjølsvik Lerøy Midt AS. Utsett august utslakt 
desember 

utsett august 

Hegerbergtrøa AquaGen AS* Utsett April drift drift 

Honnhammarvika AquaGen AS Utsett April drift drift 

Merraberget AquaGen AS Brakklagt utsett april drift 
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3.3 Miljøgifter i gammel fylling/utslipp 

Multiconsult sin konsekvensutredning av dumpeområdet (Multiconsult 2017c) viser at 

bunnsedimentene har konsentrasjoner av kobber i tilstandsklasse V (svært dårlig), samt 

tilstandsklasse III (moderat) av nikkel og sink. På to punkter er det også påvist konsentrasjoner 

av PCB7 i tilstandsklasse IV (dårlig), i tillegg inneholder fem punkter PCB7 i tilstandsklasse 

III (moderat). Det er også påvist konsentrasjoner av bly i tilstandsklasse III (moderat) i fire av 

de dyptliggende prøvestasjonene. Bunnsedimentene i det undersøkte området regnes derfor som 

forurenset, med spesielt høye verdier av kobber. 

Med tanke på miljøgifter har vi derfor utelukkende fokusert på kobber ettersom dette er den 

eneste miljøgiften i sedimentene som forventes å ha potensiale til å utgjøre en risiko for 

oppdrettsanlegg.  

 

Tabell 5. Sammenstilling av resultater av kjemiske analyser utført av Multiconsult (Multiconsult 2017c). 
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3.3.1 Grenseverdier og klassifisering i vann 

De fleste rapporterte tilfeller av stofftilførsler til resipienter fra sprengstein i forbindelse med 

fyllinger har funnet sted under og like etter anleggsperioden. Forhold som anses å kunne 

forårsake negative effekter på oppdrettsaktiviteten i fjorden deles inn i to grupper:  

1. Partikkelforurensning.  

2. Frigjøring og suspensjon av miljøgifter fra bunnsediment. 

Miljødirektoratet har gitt ut en ny og revidert veileder for klassifisering av vann, sediment og 

biota, veileder M-608/2016. I klassifiseringssystemet representerer klassegrensene en forventet 

økende grad av skade på organismesamfunnet i vannsøylen og sedimentene (se Tabell 6). 

Grensene er basert på tilgjengelig informasjon fra laboratorietester og risikovurderinger om 

akutt og kronisk toksisitet på organismer. 

Tabell 6. Klassifiseringssystem (Miljødirektoratet 2016). 

I 

Bakgrunn 

II 

God 

III 

Moderat 

IV 

Dårlig 

V 

Svært dårlig 

Bakgrunnsnivå Ingen toksiske 
effekter 

Kroniske effekter 
ved langtids- 
eksponering 

Akutt toksiske 
effekter ved kort- 
tidseksponering 

Omfattende toksiske 
effekter 

 

I Tabell 7 er det satt opp grenseverdier for partikler i ferskvann. Tilførsler av partikler gir 

grumset vann og redusert siktedyp. Dette virker blant annet inn på lysforholdene i vannmassen 

og forringer livsvilkårene for vannlevende organismer. Det er ingen egen klassifisering for 

partikler i sjøvann og vi benytter derfor ferskvannsreferansen. 

 

Tabell 7. Klassifiseringssystem av partikler i ferskvann (Andersen et.al.1997) 

Partikler I 

Meget god 

II 

God 

III 

Mindre god 

IV 

Dårlig 

V 

Meget dårlig 

Turbiditet, FTU < 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 5 > 5 

Susp. Stoff, 
mg/l 

< 1,5 1,5 - 3 3 - 5 5 - 10 > 10 

Siktedyp, m > 6 4 - 6 2 - 4 1 - 2 < 1 

 

Tabell 8 klassifiserer oppløst kobber i vann. Kobber er et mikronæringsstoff og inngår som 

komponent i mange livsviktige enzymer. Kobber er giftig for fisk ved langt lavere 

konsentrasjoner enn aluminium og jern. Toksisiteten av kobber er sterkt påvirket av vannets 

hardhet og organiske innhold (TOC). Ved resuspensjon av sedimenter vil kobberet kunne være 

koblet til de organiske partiklene i sedimentet. 

Tabell 8. Miljøklasser for kobber i kystvann (Miljødirektoratet 2016). 

µg/l I 

Bakgrunn 

II 

God 

III 

Moderat 

IV 

Dårlig 

V 

Svært dårlig 

Kobber 0,3 2,6 2,6 5,2 > 5.2 
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3.4 Effekter på lokalitetene 

3.4.1 Konsentrasjon på oppdrettsanlegg  

Basert på modellresultatene (Tabell 2) og kjemiske analyser av bunnsedimentene i 

dumpeområdet (Tabell 5) kan man klassifisere tilstanden på oppdrettsanleggene ved forventede 

maksimale sedimentkonsentrasjoner. Resultatene for alle oppdrettsanleggene er vist i Tabell 

10. For suspendert stoff er klassifiseringen klasse 1 "meget god" for alle lokalitetene. 

Påvirkning fra kobber klassifiseres som 1 "bakgrunn" på Høyvikbukta og Honnhammarvika. 

På de resterende lokalitetene er klassen mellom 1 "bakgrunn" og 2 "god". 

 

Tabell 9. Klassifisering etter Miljødirektoratet 2016 og Andersen et.al.1997. Suspendert stoff er hentet 

fra maksimalverdiene i modelleringsresultatene (Tabell 2). Kobberinnholdet er beregnet fra suspendert 

stoff og kobberinnhold som målt i kjemiske analyser utført av Multiconsult (Tabell 5). Kobberverdiene 

i sedimentene som er brukt i beregningene er satt til 500 mg/kg tørt sediment for alle lokalitetene utenom 

Merraberget, der 2000 mg/kg er brukt. Dette samsvarer med hvilket dumpingsdyp de ulike lokalitetene 

mottar høyeste sedimentkonsentrasjoner fra (120 – 180 m på Merraberget og 0 – 30 m på de andre 

lokalitetene).  Sedimentene inneholder mer kobber i de dypeste områdene enn de grunne.  

Lokalitetsnavn: Susp. stoff 
(mg/l) 

Kobber (µg/l) Avstand (Km) 

Høyvikbuktaa 0,39 0,20 12,8 

Naustneset 0,83 0,42 11,0 

Sjølsvik 1,41 0,71 6,5 

Hegerbergtrøa 0,99 0,50 4,3 

Honnhammarvika 0,3 0,15 2,4 

Merraberget 0.20 0,4  10,6 

 

3.4.2 Diskusjon 

 

I litteraturen brukes ofte partikkelkonsentrasjon i studier som undersøker effekter av partikler på 

akvatiske organismer.  

I tillegg til konsentrasjon er også eksponeringstid viktig for hvorvidt man finner negative effekter av et 

stoff. Dette betyr f. eks at en organisme kan tåle en høy konsentrasjon av et gitt stoff over kort tid, men 

vil ta skade av en betydelig lavere konsentrasjon av det samme stoffet dersom de eksponeres over tid. 

Newcombe & MacDonald (1991) viste at produktet av partikkelkonsentrasjon (mg/l) og varigheten av 

eksponeringen (timer) er en rimelig god indikator (forklarer 60 % av variasjon i effekter) på hvor 

alvorlige effekter man kan forvente når akvatiske organismer utsettes for suspenderte partikler. Dette 

arbeidet oppsummerte data for både fisk og evertebrater, samt arter både fra marint miljø og fra 

ferskvann.  

I teksten under er det referert til LC50 verdier. LC betyr ”lethal dose” eller ”dødelig dose” og LC50 

refererer til den konsentrasjonen hvor 50 % av forsøksdyrene dør. For at resultater skal kunne 

sammenliknes, trenger man som nevnt over også å vite eksponeringstiden, og dette er som regel oppgitt. 

Dersom det står 96 timers LC50, betyr dette ”den konsentrasjonen hvor 50 % av dyrene var døde etter å 

ha blitt eksponert i 96 timer”. 
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Det er generelt lite litteratur når det gjelder kobberpåvirkning på laks og ørret i sjøen. Toksisitet 

til kobber er som oftest beskrevet i forbindelse med ferskvann. Toksisitet til kobber avhenger 

av hardheten til ferskvannet, der den er generelt mindre toksisk ved økende hardhet og TOC 

innhold. Sjøvann er normalt sett godt bufret. I settefiskanlegg med ferskvann er de anbefalte 

maksimalverdiene på hardhet <100 mg/l ((som Kalsiumkarbonat) CaCO3), og man kan da 

akseptere kobbernivåer Cu < 6 µg/L. Ved hardhet >100 mg/l (som CaCO3) er Cu < 30 µg/L 

akseptabelt (Åtland et.al 2012). 

Laksefisk kan påvirkes av suspenderte uorganiske partikler både direkte og indirekte, og 

litteraturen beskriver letale (dødelige), subletale (ikke dødelige) og adferdsmessige effekter. 

Klogging og irritasjon på gjeller kan gi subletale effekter som svekker immunsystem (Herbert 

& Merkens 1961, Redding et al. 1987) og problemer med osmoregulering. Av adferdsmessige 

effekter er det vist at suspenderte uorganiske partikler kan påvirke fiskens bevegelsesmønster 

(Robertson et al. 2007), vandringsmønster (Bisson & Bilby 1982, Whitman et al. 1982), 

reproduksjonsevne (gir ugunstige forhold på gytegrunner, Walling et al. 2003, Greig et al. 

2005), næringstilbud (Shaw & Richardson 2001) og evnen til å finne næring (Robertson et al. 

2007). 

Mesteparten av litteraturen om effekter av partikler på fisk omhandler laksefisk i ferskvann. 

Litteraturen gir ikke så mange eksempler på akutt dødelighet forårsaket av forhøyede 

konsentrasjoner av uorganiske partikler, og de LC50-verdiene som oppgis, varierer svært mye 

(Tabell 10). Ytterpunktet er studien til Lake & Hinch fra 1999. De observerte LC50-verdier (96 

timers eksponering) på hele 164.500 mg/l for juvenil Coho laks, en konsentrasjon som ifølge 

forfatterne langt overstiger det som forekommer i naturlige systemer. Oppsummert viser andre 

studier med et noenlunde likt forsøksoppsett (med 96 timers eksponering) LC50-verdier fra 

rundt 10.000 -30.000 mg/l (Herbert & Merkens 1961, Servizi & Gordon 1990, Sevizi & Martens 

1991). De høyeste beregningene fra Tingvollfjorden (1.4 mg/l) er langt under de 

konsentrasjoner som tidligere er oppgitt som akutt dødelige for fisk og vi kan ikke se at det er 

noen fare for akutt dødelighet hos laksefisk i fjorden.  

Newcombe & Jensen (1996) gjennomførte en metaanalyse med over 80 ”published and 

adequately documented reports” på effekter av suspendert sediment på fisk i elver og estuarier. 

Basert på data fra disse arbeidene laget de modeller (likninger) som forsøkte å gi 

sammenhengen mellom biologisk respons, partikkelkonsentrasjon og varighet på 

eksponeringen. Summert opp gir modellen følgende grenseverdier for letale effekter 

(dødelighet) hos voksen laksefisk:  

Eksponeringstid 1-7 timer: letal dødelighet kan oppstå ved henholdsvis >22.000 og >3.000 

mg/l.  

Eksponeringstid 1-6 dager: dødelighet kan oppstå ved henholdsvis >3.000 og >400 mg/l.  

Eksponeringstid i 2-7 uker: dødelighet kan oppstå ved henholdsvis >400 og >55 mg/l.  

Første (høyeste) og siste (laveste) tall viser konsentrasjonen av partikler som må til for å gi letal 

dødelighet etter henholdsvis 1 time og 7 timer.  Juvenil laksefisk kom ut med omtrent samme 

grenseverdier. Det vi må ha i bakhodet er at mye av litteraturen stammer fra eksperimenter hvor 

fisken ikke har kunnet unngå vannet med partikler i.  

Subletale effekter skader vev og forstyrrer fysiologien til organismen, men skadene er ikke 

alvorlige nok til å forårsake død. Dette kan gi seg utslag direkte ved eksempelvis gjelleskader, 

og stress. Disse ”tilstandene” kan i neste runde føre til redusert vekst og endret atferd. I 

litteraturen er det også et stort spenn i hvilke konsentrasjoner som kan forårsake subletale 

skader. Når det gjelder gjelleskader rapportert i litteraturen, er det igjen studiet til Lake & Hinch 

(1999) som utgjør et ytterpunkt. De observerte mekaniske skader på gjellene ved 
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konsentrasjoner > 41.000 mg/l (coho laks) (96 timers eksponering). Oppsummert viser studier 

med et noenlunde likt forsøksoppsett gjelleskader (f. eks hyperplasi, hypertrofi og 

gjelleløsning) ved partikkelkonsentrasjoner fra 270 -10.000 mg/l (Herbert & Merkens 1961, 

Servizi & Martens 1987, Goldes et al. 1988).  

Fysiologisk stress er en subletal effekt og kan måles på flere måter. Hos årsyngel av coho laks 

ble det påvist et lineært forhold mellom blodsukker, en sekundær stressindikator, og 

partikkelkonsentrasjon (Servizi & Martens 1992). Forhøyede nivåer av blodsukker ble målt ved 

partikkelkonsentrasjoner på over 1.360 mg/l. En annen studie på coho laks viste 

sammenfallende resultater med forhøyede plasmakortisolverdier ved partikkelkonsentrasjon på 

2-3.000 mg/l (både ved 24 og 192 timers eksponering). Denne typen stressrespons ble ikke målt 

ved konsentrasjoner på 4-600 mg/l (Redding et al. 1987).  

Modellene til Newcombe & Jensen (1996) (beskrevet over) foreslår også grenseverdier for 

subletale effekter hos laksefisk. Summert opp gir modellen følgende grenseverdier for voksen 

laksefisk:  

Eksponeringstid 1-7 timer: effekter ved henholdsvis >403 og >55 mg/l.  

Eksponeringstid 1-6 dager: effekter ved henholdsvis >55 og > 7 mg/l.  

Eksponeringstid i 2-7 uker: effekter ved henholdsvis >7 og > 3 mg/l.  

Juvenil laksefisk kom ut med omtrent samme grenseverdier. Vi vil ikke forvente at de 

partikkelkonsentrasjonene vi har beregnet i Tingvollfjorden, skulle gi gjelleskader på kort sikt, 

men få studier har undersøkt gjelleskader på lang sikt. Det er verd å merke seg at periodene 

med høy partikkelkonsentrasjon har variabel varighet.  Når det gjelder subletale effekter som 

på en annen måte reduserer fiskens velferd og sykdomsresistens (stress,) så viser 

grenseverdiene over at vi trolig kan utelukke at konsentrasjonene som ble beregnet i 

Tingvollfjorden vil redusere fiskens velferd.  

En godt dokumentert indirekte subletal effekt er redusert vekst. Det kan se ut til at redusert 

vekst inntreffer ved relativt lave konsentrasjoner hos enkelte arter; eksempelvis 50 mg/l for 

ørret (Herbert & Richards 1963, Sykora et al. 1972), 84 mg/l for Coho laks (Sigler et al. 1984) 

og 100 mg/l hos harr (McLeay et al. 1987). Redusert vekst kan være et resultat av redusert 

fødeinntak og/eller økte metabolske kostnader (McLeay et al. 1987). Hos Atlantisk laks er det 

vist at fødeinntaket øker opp til partikkelkonsentrasjoner på 180 mg/l, for så å gå ned ved en 

ytterligere økning i partikkelkonsentrasjon (Robertson et al. 2007).  Tilsvarende effekter er også 

vist hos stillehavslaks (Gregory 1994, Gregory & Northcote 1993). En moderat økning i 

partikkelkonsentrasjon (og dermed turbiditet) gir fisken en oppfatning av redusert 

predasjonsrisiko, dvs. at fisken oppfatter at faren for å bli spist av andre er redusert. Over et 

spesifikt nivå blir imidlertid denne effekten utjevnet ved at fisken selv får økende problemer 

med å se (redusert reaktiv distanse) sitt eget bytte (gjelder for en visuell predator) (se Shaw & 

Richardson 2001). 

En siste type indirekte subletal effekt er adferdsrespons. Hos atlantisk laks er det vist at 

sammenbrudd i dominanshierarki og reduksjon i territoriell atferd inntreffer ved 

partikkelkonsentrasjoner >60 mg/l (Robertson et al. 2007). Tilsvarende effekt er også vist for 

coho laks, men effekten inntraff først ved konsentrasjoner rundt 130 mg/l (Berg & Northcote 

1985). Unnvikelses-/flukt- respons (fisken prøver å komme unna vannet med høy turbiditet) ser 

også ut til å inntreffe i spennet 60-180 mg/l hos atlantisk laks (Robertson et al. 2007).  Også 

fluktrespons ser ut til å inntreffe ved lavere konsentrasjon hos atlantisk laks enn hos 

eksempelvis coho laks (respons inntreffer rundt 180 mg/l) (Bisson & Bilby 1982, Berg & 

Northcote 1985, Servizi & Martens 1992). Det er også eksempler på andre typer adferdsmessig 

respons som kan endre predasjonsrisiko, konkurranse med andre arter etc. Utfallet av denne 
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type respons er umulig å forutse uten å se på andre elementer i økosystemet og blir ikke gått 

nærmere innpå her. Beregningene gjort i Tingvollfjorden er på et nivå hvor man neppe får 

effekter på vekst. Betydningen av forhøyet partikkelkonsentrasjon på vekst er imidlertid også 

avhengig av andre faktorer og ikke utelukkende negativ.  

Det er flere faktorer som kan forklare det store spennet i konsentrasjoner som gir direkte effekter 

(både letale og subletale) hos laksefisk, og som gjør det vanskelig å sammenlikne studier. Noe 

av variasjonen er selvsagt reelle forskjeller mellom arter, som igjen skyldes at ulike arter er 

tilpasset habitat med forskjeller i naturlig turbiditet. Ulik eksponeringstid i studiene forklarer 

trolig en god del. Selv ved lik eksponeringstid kan det hos en spesifikk art være stort sprik i 

toleranse (se over for coho laks). Disse forskjellene kan knyttes til egenskaper ved selve 

partikkelen, slik som størrelse og form: små partikler ser ut til å gjøre mindre skade enn store 

(Servizi & Martens 1987) og avrundede partikler gjør mindre skade enn kantede (Lake & Hinch 

1999). Her er det viktig å merke seg at partiklene i Tingvollfjorden er svært små.  

Det ser videre ut til at toleransen er lavere i studier hvor man har brukt naturlig sediment 

sammenliknet med studier hvor man har brukt ”kunstig” menneskeskapt sediment (Lake & 

Hinch 1999). Naturlig sediment er ofte ladet og tiltrekker seg tungmetaller og store organiske 

partikler. Konsentrasjonene av disse forbindelsene kan være høy i sediment selv om 

konsentrasjonen i vannet er lav. Forskjeller innenfor samme art kan også knyttes til egenskaper 

ved dyret slik som livsstadium, hvor tidlige livsstadier tenderer til å være mer følsomme 

(Servizi & Martens 1991). Forsøksbetingelser som eksempelvis årstid og temperatur spiller 

også inn, hvor samme art viser seg å ha ulik respons ved ulik årstid (Robertson et al. 2007) og 

ved ulike temperaturer (Servizi & Martens 1991). 
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Tabell 10. Tabellen oppsummerer data på effekter på laksefisk eksponert for ulike konsentrasjoner av 

uorganiske partikler over ulike tidsrom.  J=juvenile, V=voksne, ÅY=årets yngel 

Art Livs 

stadium 

Konsentrasjon 

uorganiske 

partikler  

(mg/l) 

Ekspo-

nerings-tid 

(timer) 

Effekt på organismen Referanse 

Atlantisk laks J 0-460 2.5 <180 mg/l – økt fødeinntak 

>180 mg/l-redusert fødeinntak 

>60 mg/l-hurtig reduksjon i 

territoriell atferd 

60-180 mg/l flukt respons 

Robertson et al. 

2007 

Coho laks J 40000  96 Nedbrytning av gjellefilamenter og 

stress respons (økt hematokritt 

redusert leucokritt) 

Lake & Hinch 

1999 

Coho laks J 100000 96 Observerte dødelighet. 

(LC50 var på 164500 mg/l) 

Lake & Hinch 

1999 

Coho laks J 2-3000 192 Mindre effektivt fødeopptak Redding et al. 

1987 

Coho laks V 84 336 Redusert vekst Sigler et al. 1984 

Coho laks ÅY 240 24 5-dobling i hostefrekvens Servizi & Martens 

1992 

Coho laks J 130  36 Sammenbrudd av sosialt hierarki, 

ingen territoriell adferd 

Berg & Northcote 

1985 

Coho laks J 180 96 Flukt respons Servizi & Martens 

1992 

Coho laks  J 310 0,5 Unnviklesesrespons Bisson & Bilby 

1982 

Sokeye laks ÅY 9850 96 Gjelle hyperplasi, hypertrofi, 

gjelleløsning og nekrose 

Servizi & Martens 

1987 

Chinook laks  J 207000 1 100% dødelighet Newcombe & 

Flagg 1983 

Chinook laks J 1400 

9400 

39400 

36 

36 

36 

10 % dødelighet 

50% dødelighet 

90 % dødelighet 

Newcombe & 

Flagg 1983 
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Regnbueørret J 90 456 5 % dødelighet Herbert & 

Merkens 1961 

Regnbueørret J 2-3000 192 Redusert fødeopptak, redusert 

motstand mot Vibrio anguillarum 

infeksjon. 

Redding et al. 

1987 

Regnbueørret J 2-3000 192 Økt plasma cortisol og økt 

hematocrit. 

Redding et al. 

1987 

Regnbueørret ÅY Pulser på 700 456 Redusert vekst Shaw & 

Richardson 2001 

Regnbueørret V 50 336 Redusert vekst Herbert & 

Richards 1963 

 

 

3.4.3 Oppsummering 

1. Den høyeste partikkelkonsentrasjoner er på maks 1,4 mg/l. Litteraturen gir ingen 

eksempel på at så lave konsentrasjoner har ført til akutt dødelighet hos fisk.  

 

2. Det finnes ikke eksempel i litteraturen hvor fisk har dødd ved tilsvarende 

partikkelkonsentrasjoner som det som er beregnet i Tingvollfjorden. Det er verdt å 

merke seg at de beregnede verdiene ikke er konstante verdier, og at de i perioder 

vil kunne være langt lavere. 

 

3. Det kan trolig utelukkes at konsentrasjonene som er beregnet i Tingvollfjorden, 

kan redusere fiskens velferd på grunn av stress og redusert sykdomsresistens. 

Kommentaren over om dette er maksimalverdier som ikke er konstante gjelder 

også for dette punktet. 

 

4. Effekter på grunn av forhøyede verdier av kopper er lite sannsynlig ut fra de 

verdiene man kommer frem til i denne beregningen. 
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4 Avsluttende kommentarer og konklusjon 

De beregnede konsentrasjonene av partikler og kopper på oppdrettsanlegg i Tingvollfjorden er 

ikke store nok til å ha effekt på fisk. Den største usikkerheten i disse beregningene er 

estimeringen av utgangskonsentrasjoner i utfyllingsområdet. Vil større utgangskonsentrasjoner 

kunne føre til at konsentrasjoner på oppdrettsanleggene allikevel er store nok til å ha effekter? 

Vi mener dette er utelukket og følgende eksempel illustrerer dette: 

Hvis vi tar hensyn til at sedimentene inneholder vann, så vil våre resultater være de samme ved 

oppvirvling av de øverste 20cm av sediment. For å oppnå toksiske effekter på fisk må vi opp i 

tilstandsklasse IV, "dårlig". Det er denne tilstandsklassen som vil gi toksiske effekter ved 

kortidseksponering. Kopper må da ha verdier over 2.6 µg/l og suspenderte sedimenter må ha 

konsentrasjoner over 5 mg/l. For å oppnå disse verdiene må 70cm sediment virvles opp. Disse 

70 cm må ha samme konsentrasjon av kopper som målt i overflaten, og alt oppvirvlet sediment 

må være finkornet (~0.01 mm kornstørrelse). Midlere tykkelse av sedimentlaget i overflaten er 

ca 1 meter (Multiconsult, 2017c), og dette inneholder også en andel grovere sedimenter som 

ikke vil nå oppdrettsanleggene fordi de synker for fort. I tillegg er konsentrasjon av kopper 

sannsynligvis mindre med dybden i sedimentet fordi kopper trolig kun har vært sluppet ut til 

området de siste 30 år. Totalt sett er det derfor trolig ikke nok sedimenter tilgjengelig for 

oppvirvling til å forårsake toksiske effekter på fisk ved oppdrettsanleggene i fjorden. 

Konklusjonen av dette er at dumping av stein utenfor Raudsand ikke vil ha negative effekter 

for oppdrettsanlegg i fjorden. 
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Vedlegg 1  

NorKyst-800 

Initialbetingelsene, samt randbetingelsene (saltholdighet, temperatur, vannstandsvariasjon) 

som er brukt i modelleringene er hentet fra en større hydrodynamisk simulering med 

modellsystemet NorKyst-800. Dette er en numerisk modell som simulerer strøm, saltholdighet 

og temperatur med 800 meters romlig oppløsning og med høy oppløsning i tid, for hele 

norskekysten (Albretsen m. fl., 2011). NorKyst-800 er utviklet på Havforskningsinstituttet i 

samarbeid med Meteorologisk institutt og Niva. Systemet bruker Regional Ocean Modeling 

System (ROMS, Shchepetkin & McWilliams, 2005) til hydrodynamiske beregninger og 

inkluderer både vinddrivkrefter og ferskvannstilførsel for å produsere mest mulig realistiske 

resultater.   

 

Figur 11. Området som dekkes av NorKyst-800 modellen. Resultater fra Norkyst-800 er brukt som 

inngangsdata til finskala modellering av Tingvollfjorden og det omkringliggende fjordsystemet. 

Fargeskalaen viser bunndypet i modellen. 
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Sammenligning modell/målinger 

En numerisk modell vil alltid til en viss grad være en forenkling av virkeligheten. Modellen har 

for det første begrenset oppløsning, og i tillegg vil små unøyaktigheter i bunntopografi og 

drivkrefter også kunne skape unøyaktigheter i modellen. Man kan altså ikke forvente at 

modellen produserer perfekte resultater på ethvert sted og til ethvert tidspunkt, men en god 

modell bør gjenskape hovedtrekkene i variasjonsmønstrene i modellområdet.    

Multiconsult målte strøm i dumpeområdet i september-oktober 2017 (Multiconsult, 2017a), og 

i dette tilfellet er det naturlig å sammenligne modellresultatene med resultatene fra disse 

målingene (Figur 12). Ettersom modellen er kjørt for 2014 og ikke 2017, kan ikke nøyaktig 

samme periode sammenlignes, bare samme årstid.   

Figur 13 viser strømroser fra modellen fra dumpeområdet (samme posisjon som i Figur 3) for 

perioden september-oktober 2014. Det er generelt godt samsvar mellom modellen og målingene 

på mange punkter. I begge datasettene er strømmen sterkere i overflaten enn dypere i 

vannsøylen.   Hovedstrømretningene i det øverste laget er mot nord-vest og sør-øst, og 

nettotransporten er svært liten. I laget under og nærmest bunnen er det en svak nettotransport 

innover fjorden i begge datasettene. Lagene i midten av vannsøylen skiller seg mest fra 

hverandre på den måten at målingene har noe mer retningsvariabilitet (strøm i flere 

retningssektorer) enn modellen.   

Det er vanskelig å sette opp nøyaktige og objektive kriterier for når en modell gjengir 

virkeligheten på en tilfredsstillende måte, men sammenligning av modelldata 

med strømdata fra interesseområdet tyder på at modellen i hovedsak produserer realistiske 

strømfelt i interesseområdet.  
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Etablering av steinfylling ved Raudsand i Tingvollfjorden: Spredningsmodellering og vurdering av konsekvenser for  
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Figur 12. Strømroser fra målinger utført av Multiconsult i dumpeområdet i perioden september – 

oktober 2017(Multiconsult 2017a). Totallengden på sektorene indikerer andel målinger (%) i respektive 

retninger i løpet av måleperioden. Lengden på hvert fargesegment i hver sektor bestemmer videre den 

relative andelen av målinger med korresponderende strømstyrke (se fargeskala) innenfor hver enkelt 

sektor. For eksempel, jo mer gul farge i en sektor, desto mer strøm med styrke 15 -20 cm/s i den sektoren. 
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Figur 13. Strømroser av modellert strøm fra dumpeområdet for perioden september – oktober 2014.  

Totallengden på sektorene indikerer andel målinger (%) i respektive retninger i løpet av måleperioden. 

Lengden på hvert fargesegment i hver sektor bestemmer videre den relative andelen av målinger med 

korresponderende strømstyrke (se fargeskala) innenfor hver enkelt sektor. For eksempel, jo mer gul 

farge i en sektor, desto mer strøm med styrke 12 – 15 cm/s i den sektoren. Rød pil indikerer størrelse og 

retning på middelstrømmen. Skaleringspil (0.5 cm/s mot øst) er vist i nede til venstre i hver figur. 
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Rambøll 4.2.2 Partikkelspredning i Farrisvannet med undervannsbølger. 

Her refereres det til effekten av en gravitasjonsdrevet strøm. Denne er drevet av at tettheten 

til blandingen sediment-vann er større enn i kun vann. De oppvirvlede sedimentene vil 

dermed spre seg utover langs bunn i forholdsvis høye hastigheter. I Farrisvannet, som er 

relativt grunt og flatt sammenlignet med Tingvollfjorden, vil en slik puls kunne bre seg langt 

ut i vannet. Dette fordi bunnen er relativt flat og det kreves lite energi for å spre partiklene fra 

ett dump. I Tingvollfjorden vil denne prosessen transportere sedimentene ned mot bunnen av 

fjorden. Her kan det lettest sammenlignes med et snøskred som løsner fra en fjelltopp. På 

samme måte som med sedimentene i Tingvollfjorden er et løssnøskred drevet av at luft med 

oppvirvlet snø er tyngre den omkringliggende luften. Snøskredet raser ned mot bunn av 

dalen, og selv om raset kan bevege seg litt oppover motsatt side av dalen, kan det aldri nå 

samme høyde som der raset ble utløst. Det vil være en fysisk umulighet. Det samme gjelder 

sedimentene i Tingvollfjorden. Gravitasjonsstrømmer, som i Farrisvannet, vil kun bidra til å 

frakte sedimentene ned mot bunn av fjorden. Det vil dermed være mindre sedimenter som 

kan bidra til forhøyede partikkel konsentrasjoner ved oppdrettsanlegg. Vi ser derfor ingen 

grunn til å ta hensyn til gravitasjonsstrømmer i Tingvollfjorden, da dette kun vil føre til 

mindre effekt ved oppdrettsanlegg. 

Rambøll 4.2.3 Usikkerhet knyttet til startkonsentrasjon 

Det er riktig at startkonsentrasjonen er usikker. Det som ligger inne i beregningen er at det 

virvles opp 10 cm med tørt sediment (0-vanninnhold) og med den fineste kornstørrelsen. 

Dette vil tilsvare ca. 20 cm med 50% vanninnhold. Våre resultater som viser at selv om alt 

sedimentet (1m) virvles opp med en dumping, er selv ikke dette nok til å gi konsentrasjoner 

som er høye nok til å bli skadelige for fisk i oppdrett. Estimatet på hvor mange cm som 

virvles opp per dump er skjønnsmessig, men vil uansett mengde ikke ha konsekvenser for 

akvakulturaktiviteten. Se figur under. 
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Rambøll 4.2.3 Gjentatte dumpinger 

I modelleringen har vi ikke vurdert effekten av overlappende dumping. Det vil si at vi i 

praksis har antatt at tiden mellom hvert dumpede lass er lang nok til at sedimentene har tid til 

enten å drive ut av interesseområdet eller å deponere på bunnen før ny oppvirvling og 

tilførsel av sedimenter skjer.  

Den totale mengden suspenderte sedimenter vil selvsagt påvirkes av dumpehyppigheten 

(antall lektere per dag). Men selv om den totale mengden suspendert materiale i fjorden vil 

øke med økende hyppighet er det ikke gitt at maksimalkonsentrasjonene ved 

oppdrettsanleggene vil bli betydelig høyere. Det er to hovedgrunner til dette. 

For det første opptrer maksimalkonsentrasjonene ved anleggene som forholdsvis kortvarige 

pulser. På Sjølsvik, som ifølge simuleringene ser ut til å bli eksponert for de høyeste 

konsentrasjonene, er varigheten på periodene med konsentrasjon opp mot maksimale verdier 

kun på noen få timer (Se Figur 8 i Gaardsted et al. 2018). Dette betyr at en dumpehyppighet 

på f.eks. 3 ganger per døgn (hver 8. time) ikke i stor grad vil gi akkumulerte effekter mellom 

hvert dumpede lass.     

Et annet moment er at det er stor variasjon i maksimumkonsentrasjon fra lass til lass (se 

Tabell 2 i Gaardsted et al. 2018). Den høyeste konsentrasjonen som følge av ett lass var 1,41 

mg/l, mens medianverdien av maksimalkonsentrasjon av alle lass var 0.46, altså en faktor 3 

lavere. Dvs. at på grunn av stor variasjon i strømmønster, er det svært lite sannsynlig at to 

lass på rad med noen timers mellomrom skal kunne føre til en dobling av de høyeste 

maksimumsverdiene.  

Man kan innvende at den ovenstående argumentasjonen ikke er helt korrekt for Merraberget, 

som ligger plassert lengre inne i fjorden enn de andre anleggene. Også her opptrer førhøyede 

konsentrasjoner i pulser, men varigheten er noe lengre enn på anleggene lengre ute i fjorden. 

På Merraberget er imidlertid modellerte konsentrasjoner betydelig lavere enn på Sjølsvik. 

Den høyeste konsentrasjonen på Merraberget som følge av ett lass var 0.2 mg/l, mens 

medianverdien av maksimalkonsentrasjon av alle lass var 0.06. Dette betyr at man har god 

margin opptil kritiske verdier, og en viss økning i dumpehyppighet vil sannsynligvis ikke 

medføre problemer. 

 

Rambøll 4.2.4 Det er ikke vurdert effekter av PCB etc. selv om disse har forhøyede 

verdier. 

Det er vurdert, men ikke skrevet i rapport. Den vurderingen som er gjennomført er at man har 

tatt de elementene med de høyeste konsentrasjonene når disse ikke klarer å gi effekter på 

akvakultur har man utelatt de elementene som hadde lavere konsentrasjoner. For ordens skyld 

er disse nå satt inn i tabell. 
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Metaller og PCB vil i stor grad være partikkelbundet og lite/ikke tilgjengelige for biologisk 

opptak. PCB er ikke vannløselig og det er derfor ingen klassifisering på fritt PCB i vann. Med 

andre ord, de konsentrasjonene som er antatt å treffe oppdrettsanleggene er metallene i sin 

ioneform, som er den mest giftige fraksjonen for fisk og vannlevende organismer. Nå er dette 

imidlertid metallioner bundet til partikler, der giftighet og biotilgjengelighet er svært lav. 

Dette estimatet er derfor meget konservativt. 

 

Rambøll 4.2.7.1 Partikler fra sprengsteinmasser, det er kun vurdert oppvirvling. 

Dette er riktig, og vi har nå gjennomført simuleringer som belyser effekten av partikler fra 

sprengsteinmasser. Under er det presentert resultater fra denne vurderingen: 

 

Vi har ikke detaljert informasjon om sprengmassene som skal dumpes ved Raudsand, men 

det er klart at det meste av dumpemassene vil bestå av stein og grovkornet materiale som vil 

synke svært raskt mot bunnen og dermed ikke ha potensiale for spredning langt vekk fra 

selve dumpestedet. En liten del av dumpemassen vil imidlertid bestå av finkornet materiale 

som synker tilstrekkelig langsomt til å kunne spres lengre. For å estimere mengden av masse 

som har potensiale for spredning har vi tatt utgangspunkt i maksimal last per lekter på 900 

m3 (pers. med.) og egenskaper for sprengstein som presentert i Bjerknes (2001). Bjerknes 

(2001) baserer sine verdier på Strømme (1986).  

 

Bjerknes anslår at 100 000 m3 utsprengte masser vil utgjøre 182 000 tonn. Dette gir en tetthet 

på 1 820 kg - m3. Med lekterlass på 900 m3 gir dette en total dumpemasse på 1 638 000 kg 

per lass.  Bjerknes anslår videre at ca. 4.5 % av massene vil være suspenderbart materiale 

(kornstørrelse < 1.18 mm). I vår tilfelle vil det utgjøre 73 710 kg. En stor andel av denne 

suspenderbare massen (72 %) vil imidlertid ha tilstrekkelig synkehastighet (> 18 m/time) til 

at stor geografisk spredning kan utelukkes. Vi tar derfor utgangspunkt i de resterende 28 % 

av den suspenderbare massen, som i vårt tilfellet utgjør 20 079 kg, og inkluderer denne 

mengden sedimenter i modellen for hvert lekterlass. Hvordan disse sedimentene fordeler seg i 

vannsøylen ved deponering er ikke kjent. Vi har valg å fordele dem jevnt fra overflate til 

bunn. 
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Sedimenter fra dumpeområdet ble spredd til alle oppdrettslokalitetene, og maksimalverdiene 

varierte fra en konsentrasjon på 0.02 mg/l på Honnhammarvika til 0.54 mg/l på Sjølsvik. I alle 

tilfellene oppsto høyeste konsentrasjon ved dumping i områder som var grunnere enn 30 m. 

Dette er maksimumskonsentrasjoner og det meste av tiden var konsentrasjonene i modellen 

betydelig lavere. 

Tabell 1. Statistikk basert på maksimumsverdier av sedimentkonsentrasjon (mg/l) fra de 41 simuleringene. Kun 

data fra de øverste 30 m på hvert anlegg er tatt med. Maksimumsverdi (Maks), minimumsverdi (Min) og median 

(Med) er oppgitt for hvert av dumpingsdypene. Medianen er den midterste verdien i når alle de 41 

maksimumsverdiene fra de ulike simuleringen sorteres i stigende rekkefølge. Medianen er derfor et 

sentralitetsmål: halvparten av verdiene er lavere enn medianen og halvparten er høyere. Den alt i alt største 

verdien for hver lokalitet er markert med grønt.   

 

 

S1 (< 30 m) S2 (30 – 60 m) S3 (60 – 120 m) S4 (120 – 180 m) 

Maks Min Med Maks Min Med Maks Min Med Maks Min Med 

Merraberget 0.03 < 0.01 < 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 

Honnhammarvika 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 

Hegerbergtrøa 0.09 < 0.01 < 0.01 0.03 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 

Sjølsvik 0.54 < 0.01 0.20 0.23 < 0.01 0.11 0.20 < 0.01 0.08 0.19 < 0.01 0.07 

Høyvikbukta 0.09 < 0.01 0.04 0.04 < 0.01 0.02 0.05 < 0.01 0.02 0.06 < 0.01 0.02 

Naustneset 0.13 < 0.01 0.05 0.07 < 0.01 0.03 0.09 < 0.01 0.02 0.08 < 0.01 0.02 

 

Tabell 2. Tilsvarende som Tabell 2, men for oppvirvlede bunnsedimenter (hentet fra Gaardsted et al. 2018). 

 

 

S1 (< 30 m) S2 (30 – 60 m) S3 (60 – 120 m) S4 (120 – 180 m) 

Maks Min Med Maks Min Med Maks Min Med Maks Min Med 

Merraberget 0.06 < 0.01 0.02 0.09 < 0.01 0.02 0.15 0.01 0.03 0.20 < 0.01 0.06 

Honnhammarvika 0.30 < 0.01 0.01 0.11 < 0.01 < 0.01 0.04 < 0.01 < 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 

Hegerbergtrøa 0.99 < 0.01 0.01 0.83 < 0.01 < 0.01 0.4 < 0.01 < 0.01 0.08 < 0.01 < 0.01 

Sjølsvik 1.41 0.02 0.46 0.43 < 0.01 0.1 0.12 < 0.01 0.02 0.13 < 0.01 0.01 

Høyvikbukta 0.39 < 0.01 0.11 0.21 < 0.01 0.03 0.10 < 0.01 0.01 0.05 < 0.01 0.01 

Naustneset 0.83 < 0.01 0.13 0.47 < 0.01 0.03 0.17 < 0.01 0.01 0.07 < 0.01 0.01 

 

Selv om vi her ser på spredning av sprengmasse og ikke spredning av oppvirvlede 

bunnsedimenter som i Gaardsted et al. (2018) er det interessant å sammenligne resultatene fra 

de to ulike simuleringene ettersom det i begge tilfellene er den absolutte 

sedimentkonsentrasjonen på oppdrettslokalitetene som er avgjørende.  

Det er tydelig at sedimentkonsentrasjonene på oppdrettsanleggene som følge av spredning av 

sprengsteinsmasse (Tabell 1) er betydelig lavere enn sedimentkonsentrasjoner som følge av 

spredning av oppvirvlede bunnsedimenter (Tabell 2). På Sjølsvik, som mottar de høyeste 

konsentrasjonene, er det en faktor 2.6 i forskjell, og på alle de andre oppdrettsanleggene er 

forskjellen større. Ettersom det tidligere er konkludert med at konsentrasjonene gitt i Tabell 2 

ikke forventes å ha negativ påvirkning på oppdrettsanlegg, følger det at de betydelig lavere 

konsentrasjonene i Tabell 1 heller ikke er problematiske.  

Det er derfor ikke grunn til å tro at finkornet sprengsteinsmasse kan nå oppdrettsanlegg i 

tilstrekkelig høye konsentrasjoner til å medføre risiko. 

 

Rambøll 4.2.7.2. Ammoniakk (nitrogen) fra sprengningsarbeid, trussel mot resipient og 

oppdrettsaktivitet? 

Den totale mengden med nitrogen som beregnes sluppet ut over 18 måneder er 25 tonn. Med 

basis i den kunnskapen vi har med spredning og nedbrytning av nitrogen fra oppdrettsanlegg, 

er det ikke sannsynlig at 25 tonn ekstra tilførsel til resipienten vil kunne påføre negative 

effekter annet enn lokalt og i umiddelbar nærhet av utslippet. Dette kommer av at 
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fjordmiljøet i store perioder av året har nitrogen som begrenset næringssalt, og ekstra tilskudd 

av dette vil hurtig tas opp av alger, samt at det fortynnes raskt. Se tekst under. 

Det blir sluppet ut ca. 10,3 kg nitrogen per tonn produsert laks (beregnet med Ancylus-

modellen/MOM, 2008). Langs kysten og i fjorder der oppdrettsanleggene er optimalt plassert, 

er det lite som tyder på at overgjødsling i et stort område rundt anleggene er et problem. 

Lokal overgjødsling nær anlegg kan forekomme. 70–90 % av nitrogenet som er i fiskefôret 

slippes ut gjennom fiskens gjeller, hovedsakelig i form av ammoniakk (NH3) som omdannes 

til ammonium (NH4) i sjøvann. Nitrogen er en begrenset ressurs i sjøen om sommeren, derfor 

kan ekstra nitrogentilførsel trigge planktonoppblomstringer og endre forholdene i 

sjøvegetasjonen. Disse ekskresjonsproduktene gir opphav til en ammoniumpuls med varighet 

på fem timer etter fôring. Studier fra Skottland og Norge viser at slike ammoniumpulser er 

merkbare inntil 400 meter i strømretningen fra anlegget (Vivian Husa et. al. 2008 (nyhetsbrev 

fra IMR)) 

Total tillatt stående biomasse i fjorden er rundt 7000 tonn laks. Dette kan gi en årsproduksjon 

på opp mot 14000 tonn laks per år (kveite, torsk og settefisk er ikke tatt med) noe som gir 144 

tonn oppløst nitrogen fra oppdrett per år. I tillegg kommer naturlig avrenning fra land, og 

avrenning som skyldes antropogene effekter. Det er ikke kjent at dette har gitt problemer med 

autrofiering, eller ammoniakkforgiftning på vannlevende organismer i resipienten. 

Nitrogenkonsentrasjonene og pH i vannet omkring fyllingen vil kunne øke. Fordi dette er en 

lokalitet med stabil strøm og fortynning, er det ikke sannsynlig at det vil være giftige 

konsentrasjoner av ammoniakk utover de aller nærmeste meterne til fyllingen. Eventuelt kan 

enkelte ”skyer” som skylles av under dumpingen ha forhøyede konsentrasjoner før de løser 

seg i sjøvannet og fortynnes/omsettes. Det er ikke sannsynlig at ammoniakk vil være et 

problem for oppdrettsanleggene, eller resipienten. 

 

Behov for oppfølgende resipientundersøkelse 

Tingvollfjorden fremstår som en nøye overvåket fjord, med en rekke undersøkelser opp 

igjennom årene. Den relativt tunge industrielle aktiviteten i området har trolig vært 

utslagsgivende for dette. 

Det er i sluttrapport "overvåking av Sunndal- og Tingvollfjorden 2006-2009 (Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal, rapport 560-2011) Gitt en samlet miljøtilstand for Sunndal- og 

Tingvollfjorden på II "god". I samme rapport er det oppgitt at Tingvoll og Sunndalsjorden 

totalt mottar 809,4 tonn nitrogen per år, og at man tilfredsstiller miljøklasse II "god" selv ved 

en 100% økning i tilførselen av næringsstoffer og biomasse oppdrettsfisk. 

Siste undersøkelse gjennomført av Niva, rapport 6578-2013"Miljøundersøkelser i 

Sunndalfjorden utenfor Raudsand 2013" Ble gjennomført på oppdrag fra Aleris Aluminium. 

Den sier blant annet at; "Det var en gjennomgående tendens til at konsentrasjonene av 

metaller og PCB som ble observert i sedimentene i 2013 var lavere enn i 2003" Det hadde 

skjedd en forbedring av den økologiske tilstanden på stasjonene ved det etablerte utslippet fra 

Aleris (bløtbunnsundersøkelser)". Generelt påpeker denne undersøkelsen at det er en generell 

forbedring av miljøet siden undersøkelsen som ble gjennomført i 2003. 
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Området som planlegges utbygget med fylling og kai og dets resipient, fremstår som godt 

kartlagt og man kan ikke se at det er behov for noen ytterligere resipientundersøkelse / 

kartlegging her. Gamle prøvepunkter og resultater kan benyttes som referanse på endringer i 

sedimentkjemi og fauna mm i videre oppfølging etter en gjennomført anleggsfase på 

Raudsand. Eventuelle endringer vil kunne kobles til denne aktiviteten. 
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Sammendrag 

Denne rapporten er utarbeidet med bakgrunn i at Miljødirektoratet ønsket mer informasjon om utslipp 

ved bruk av Halosep prosessen. I tillegg etterlyste Sjømat Norge mer informasjon om mulige effekter 

på oppdrettsanleggene i fjorden, utover det som står beskrevet i konsekvensutredningen. 

Basert på utslipp fra en alternativ behandlingsprosess; Stenas Halosep-prosess med bruk av 

svovelsyre, er det gjort reviderte spredningsanalyser. Den Halosep- prosessen gir en del mindre 

forurensningsutslipp og mindre prosessvannmengder. Dette igjen gir mindre fortynningsbehov og et 

mindre område med utslippspåvirkning enn for den opprinnelige basis-prosessen beskrevet i 

konsekvensutredningen. 

Det er lagt inn 3 alternativer for brutto vannmengder for å modellere spredningsforløp ved forskjellige 

dyp og rørdiameter for å finne optimal løsning og plassering. Ved fortynningsberegninger og vurdering 

av mulig miljøpåvirkning er det benyttet netto utslippsmengder med et scenario med kun mengder fra 

prosessanlegg og et scenario hvor det er inkludert en supplerende tørrværsavrenning. 

Det er gjort sprednings- og fortynningsvurderinger for kun 70 000 m3/år prosessvann alene og for 

prosessvann og supplerende tørrværsavrenning sammen (ett samlet utslipp) på ca. 140 000 m3/år. En 

er innenfor tilstandsklasse II ca. 10 m fra utslippet for de fleste stoffene og innenfor 100 m for alle 

parametere, så utslippet har kun en meget lokal påvirkning. 

Det er gjort supplerende vurderinger av forhold og påvirkningspotensialer for vill laksefisk og for 

akvakultur. Konklusjonene er at de tidligere vurderingene av mulig påvirkning stå ved lag; dvs. at det 

aktuelle utslippet ved Raudsand ikke vil gi negative konsekvenser av betydning. Det er ikke identifisert 

registrerte akvakulturlokaliteter eller gyteområder som ligger i avstander som tilsier at de vil bli påvirket 

av utslippet. Videre vurderes påvirkningsomfanget for vill anadrom fisk å være ubetydelig og medføre 

ubetydelig – liten negativ konsekvens. Utslippspunktet ligger i en bratt sprengsteinsskråning, som ikke 

er et foretrukket habitat for vill laksefisk, og spredningssonen for utslippet ligger under de øvre 

vannlagene som slik fisk vandrer og oppholder seg i. 
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 Oppdaterte utslippsmodelleringer 

Denne rapporten er oppdatert med modellering gjennomført med oppdaterte prosessbetingelser og 

resipientbetingelser fra målinger gjennomført av Multiconsult i september til oktober 2017 

(Multiconsult, 2017). 

 Metode 

 Introduksjon 

Beregning av fortynning og innlagring av dagens utslipp samt to alternative vannmengder ved 

fremtidig utslipp er utført med fortynningsmodellen Visual Plumes (U.S.EPA). Modellen beregner 

hvordan et utslipp vil fordele seg i en resipient.  

Dersom det er stor forskjell i tetthet for utslippsvannet og resipienten vil utslippet lettere stige mot 

overflaten eller synke mot bunnen.  

Sjiktninger i vannsøylen vil kunne føre til at utslippet innlagres i vannmassene en viss avstand fra 

overflaten.  

Generelt vil lav strømhastighet i resipienten føre til at utslippsvannet stiger/synker raskere enn ved 

høyere strømhastighet. Det vil si at utslippsvann som synker ved lav strømhastighet i resipienten, kan 

innlagres høyere i vannsøylen når strømhastigheten i resipienten øker. 

Modellen tar ikke hensyn til partikler i utslippsvannet, men behandler partikler som om de er i 

suspensjon.  

Visual Plumes kan benytte fem ulike modeller i sine beregninger. I denne undersøkelsen er modellen 

UM3 benyttet.  

 Input parametere 

1.1.2.1 Utslippet 

Modellen er kjørt med utgangspunkt i planlagt utslipp etter beregninger gjort av SWECO (2017). 

Denne er fra alternativet «Prosess #1» (eksisterende metode som brukes i dag i Norge) og betraktes 

som absolutt «worst case» / maks tenkelige utslipp.  Massebalansen for prosessanlegget (140 000 

m3/år), årlig nedbør (160 000 m3/år) (fra metrologisk institutt) og innlekkasje til to fjellhaller (ca. 90 000 

m3/år) utgjør til sammen ca. 400 000 m3/år. I tillegg kommer ca. 110 000 m3/år fra de gamle gruvene 

(SWECO, 2017). Ved behov vil det kunne være mulig å redusere innlekkasje i fjellhallene og begrense 

den totale vannmengden. Modellen er derfor kjørt for tre ulike vannmengder. Disse mengdene er 

benyttet for å modellere spredningsforløp ved forskjellige dyp og rørdiameter for å finne optimal 

løsning og plassering. Ved fortynningsberegninger er det benyttet netto utslippsmengder for kun 

prosessanlegg og inkludert en supplerende tørrværsavrenning.  

I tillegg er det variert på enkelte andre parametere for å se på hvilken effekt det har på utslippets 

spredning og fortynning.  Parametere som er benyttet er vist i Tabell 1. 
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Tabell 1: Input parametere for utslippet.  

Parameter  

Vanntemperatur sommer (°C) 20 

Vanntemperatur vinter (°C) 10 

Saltholdighet (psu) 34 

Utslippsdyp (m) 15 og 30 

Diameter utslippsrør (cm) 30 og 45 

Vannmengde lav (L/s) 9,5 
(300 000 m3/år) 

Vannmengde middels (L/s) 12,7 
(400 000 m3/år) 

Vannmengde høy (L/s) 15,9 
(500 000 m3/år) 

Utslippsrørets horisontale retning  90 (rett øst) 

Utslippsrørets vertikale retning  
(° der 0 horisontalt og 90 er rett opp) 

-33,7 
(som skråning utfylling)  
 

Utslippsrørets avstand fra bunn (m) 1 m benyttes i beregningene for at 
modellen ikke skal tro at utslippet sprøytes 
ned i bunnen 

Koeffisient for turbulent blanding 
(EPAs anbefaling) 

0,0003 

 

1.1.2.2 Resipienten 

Sunndalsfjorden er ca. 2-3 km bred og i store deler over 300 m dyp. Ved Tingvoll, ca. 8 km nord for 

Raudsand, er det en terskel med ca. 200 m vanndyp. Denne er beskrevet å være et vesentlig hinder 

for dypvannsfornyelsen innenfor. Utenfor Sunndalsøra styres vannutskiftingen i overflatelaget (ca. 0-

15 m) i stor grad av ferskvannstilførsler fra Driva og Litledalselva. Dette medfører i hovedsak en 

utadgående strøm av brakkvann i overflaten på vestsiden av fjorden og en svakere innadgående 

strøm av sjøvann under på østsiden av fjorden. Denne effekten avtar utover i fjorden der tidevann, 

vind og tetthetsvariasjoner er mer dominerende (NIVA, 1990).  

Det er ikke tilgjengelig hydrografiske data fra like utenfor utslippet. Som input i modellen er det derfor 

benyttet en kombinasjon av salinitetsmålinger ca. 1,5 km utenfor Sunndalsøra (NIVA, 1990), 

temperaturmålinger i Storfjorden vinterstid 1991 til 1998 (Dyb m.fl. 2003) og erfaringsdata for 

temperatur og salinitet. Storfjorden har samme terskeldyp (sokkelen utenfor Norge) som 

Sunndalsfjorden og terskeldypet er dypere enn dyp som inngår i modellen. Salinitet i overflatevannet 

vil kunne variere betydelig med nedbør og smeltevannsperioder. Ettersom utslippet forutsettes å ha 

salinitet som tilsvarer sjøvann, vil overflatesjiktet være av mindre betydning enn for mindre saline 

utslipp med større tendens til å stige mot overflaten. 

For strømhastighet er det tatt utgangspunkt i strøm målt utenfor Sunndalsøra (NIVA, 1990). 

Strømhastigheter benyttet i modellen er redusert ettersom utslippet ligger betydelig lenger ut i fjorden 

og dermed er mindre ferskvannspåvirket. Strømretning benyttet i modellen er rett nordover. I 

undersøkelser gjennomført av Resipientanalyse (2011) er det målt gjennomsnittlige strømhastigheter 

på 9,5 cm/s om vinteren og 4,9 cm/s om sommeren på 5 m dyp ved Tingvollfjorden nord for 
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Raudsand. Der er fjorden smalere og grunnere og det kan derfor forventes at strømhastigheten er 

lavere utenfor Raudsand.  

Resipientegenskaper som er benyttet i modellen er vist i Tabell 2 og plottet i Figur 1 og Figur 2. 

Tabell 2: Parametere for resipienten benyttet i modellen. 

Dyp 
(m) 

Strøm 
(cm/s) 

Salinitet 
(psu) 

Temperatur (°C) 

Sommer Vinter 

0 5 10 14 7 

1 5 15 13,5 7,2 

2 5 17 12 7,5 

3 4,5 25 11 7,8 

4 4 28 10 8 

5 3,5 31 9 8,5 

6 3 32 8,5 8,7 

10 2 33 8 9 

15 2 33,5 7,7 9 

20 2 33,7 7,5 9 

25 2 34 7,3 9 

30 2 34,1 7 9 

35 2 34,2 7 9 

40 2 34,2 7 9 

 

Figur 1: Salinitet og temperatur i resipienten tidlig sommer. 
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Figur 2: Salinitet og temperatur i resipienten tidlig vinter. 

Sent på sommeren vil temperaturen stige også i de dypere vannmassene og sent om vinteren vil 

temperaturen i de dypere vannmassene synke. Dette påvirker hvordan utslippet spres i resipienten. 

En vurdering er gitt etter resultatene for modelleringene. 

Modellen tar utgangspunkt i at vannet i resipienten er helt rent. Den modellerte fortynningen gir derfor 

fortynning med helt rent vann. Dersom resipienten inneholder noen av forbindelsene vil fortynningen 

reduseres, men modellen vil likevel gi svar på hvilket scenario som gir den beste fortynningen. 

1.1.2.3 Målte forhold i resipienten 

Hydrografi ble målt 26. oktober 2017. Profil 3 er vurdert å være mest representativ for kommende 

utslippspunkt (Figur 3). Strømmåling ble gjennomført i perioden 14. september til 31. oktober 2017. 

Posisjon er vist i Figur 4. Posisjon for strømmåling er litt lenger fra land enn der utslippet er planlagt, 

men gir likevel nyttig informasjon. 

Temperatur og salinitet målt i resipienten 26. oktober er vist i  Figur 5. Salinitet og temperatur skiller 

seg en del fra det som er benyttet opprinnelig spesielt i de øverste 5 m av vannsøylen. Temperatur er 

som forventet litt høyere enn de som er benyttet for tidlig vinter (målt fra november-desember).  

Målt strøm er litt høyere enn den som er benyttet i modellen. Strømmålingene viser at strømmen i all 

hovedsak går langs kysten innover og utover, men vannutskiftingen er størst i sør til sørøstlig retning, 

dvs. motsatt av retningen benyttet i modellen opprinnelig.  

Ved tilleggsmodellering er variabler for utslippet vist i Tabell 3 og resipientegenskaper vist i Tabell 4. 

Tabell 3: Input parametere for utslippet ved tilleggsmodellering. 

Parameter  

Vanntemperatur (°C) 10 

Saltholdighet (psu) 34 

Utslippsdyp (m) 30 

Diameter utslippsrør (cm) 30  
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Figur 3: Kart som viser posisjon for målt hydrografisk profil (Multiconsult, 2017). 

 

Figur 4: Kart som viser posisjon for strømmåling (Multiconsult, 2017). 
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Tabell 4: Parametere for resipienten ved tilleggsmodellering basert på målte data. 

Dyp 
(m) 

Strøm 
(cm/s) 

Salinitet 
(psu) 

Temperatur  
(°C) 

0  31,5 12 

1  31,5 12,05 

2  31,5 12,1 

3  31,5 12,15 

4  31,5 12,2 

5  31,5 12,25 

7 10 31,5 12,25 

10  31,5 12,25 

15  31,7 12,35 

20  31,8 12,45 

25 7 31,9 12,7 

30  32,6 13,25 

35  32,9 12,8 

40 5 33,2 12,6 

 

 

Figur 5: Salinitet og temperatur i resipient 26. oktober 2017. 
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 Oppdaterte prosessbetingelser 

I tillegg til den opprinnelige prosessen beskrevet i konsekvensutredningen er det sett på prosess 

alternativet «Halosep-prosess med svovelsyre». Denne prosessen vil medføre lavere vannmengde 

sammenlignet med basisprosessen (70 000 m3/år istedenfor 140 000 m3/år fra prosessanlegget). 

Modellen er derfor også kjørt for tre utslippsmengder som hver er 70 000 m3/år lavere enn opprinnelig 

modellert. For resipienten benyttes betingelsene baserte på målinger som er gjennomført. 

Tabell 5: Input parametere for utslippet.  

Parameter  

Vanntemperatur (°C) 10 

Saltholdighet (psu) 34 

Utslippsdyp (m) 30 

Diameter utslippsrør (cm) 30  

Vannmengde lav (L/s) 7,3 
(230 000 m3/år) 

Vannmengde middels (L/s) 10,5 
(330 000 m3/år) 

Vannmengde høy (L/s) 13,6 
(430 000 m3/år) 

 

 Resultater 

 Opprinnelige modelleringer 

I alle grafene representerer rød linje laveste vannmengde (300 000 m3/år), blå linje medium 

vannmengde (400 000 m3/år) og grønn linje største vannmengde (500 000 m3/år). 

Alle grafene for utslippets horisontale og vertikale bevegelse, samt fortynning er vist i vedlegget. 

Grafene for horisontal bevegelse viser at utslippet beveger seg som en plume 0,5 – 5 m østover før 

det kun følger strømmen i fjorden nordover (Error! Reference source not found.-Figur 22 i 

vedlegget). Utslippet med mest vann har størst hastighet ut av røret og beveger seg derfor lengst øst i 

alle tilfellene. Et eksempel er vist i Figur 6. 

Grafene for vertikal bevegelse viser at ved sommersituasjon stiger utslippet på 30 m mer enn utslippet 

på 15 m (Figur 25-Figur 28 i vedlegget). Innlagring skjer likevel dypere i vannmassen ved utslipp på 

30 m. For vintersituasjon stiger utslippet på 30 m litt som følge av tetthetsforskjellen, mens utslippet på 

15 m ikke stiger høyere enn utslippspunktet på grunn av hastigheten nedover ved utgangen av røret 

og liten tetthetsforskjell (Figur 29-Figur 32 i vedlegget). Det er relativt liten forskjell i hvordan de tre 

ulike vannmengdene opptrer. To eksempler er vist i Figur 7 og Figur 8. 
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Figur 6: Utslippets horisontale bevegelse. Sommer, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 
400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser senter av utslippet, prikker viser ytterkanten. 

 

Figur 7: Utslippets vertikale bevegelse. Sommer, rørdiameter: 45 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 
400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser senter av utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 8: Utslippets vertikale bevegelse. Sommer, rørdiameter: 45 cm, utslippsdyp 15 m. Rød 300 000 m3/år, blå 

400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser senter av utslippet, prikker viser ytterkanten. 

Fortynning er reduksjon i konsentrasjon som følge av sammenblanding med rent sjøvann. Ved 100 

ganger fortynning reduseres konsentrasjonen til en hundredel av opprinnelig konsentrasjon.  

Det må understrekes at fortynningen i sjøvann som allerede er forurenset med en parameter vil være 

mindre, og en vil ikke komme under bakgrunnsverdien i fjorden.  

Fortynningen er størst for det minste utslippet og minst for det største utslippet, men for enkelte 

situasjoner er forskjellen liten. Fortynningen er i tillegg bedre for utslipp fra 30 cm rørdiameter enn fra 

45 cm rørdiameter og bedre ved utslipp på 30 m enn på 15 m. 

Beste fortynning oppnås for sommersituasjon, rørdiameter 30 cm, utslipp på 30 m og 300 000 m3/år. 

Dårligste fortynning oppnås for sommersituasjon, rørdiameter 45 cm, utslipp på 15 m og 500 000 

m3/år. Grafene for disse to situasjonene er vist i Figur 9 og Figur 10 og laveste og høyeste fortynning 

10 og 100 m fra utslippet er vist i Tabell 6. 

 

Tabell 6: Laveste og høyeste fortynning av utslippet 10 og 100 m fra utslippspunktet ved opprinnelige betingelser. 

 10 m fra 
utslippet 

100 m fra 
utslippet 

Laveste fortynning 28 66 

Høyeste fortynning 72 170 
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Figur 9: Utslippets fortynning i resipienten. Sommer, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, 
blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser gjennomsnitt av utslippet, prikker viser senterlinjen. 

 

Figur 10: Utslippets fortynning i resipienten. Sommer, rørdiameter: 45 cm, utslippsdyp 15 m. Rød 300 000 m3/år, 
blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser gjennomsnitt av utslippet, prikker viser senterlinjen. 
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Sent på sommeren vil temperaturen stige i de dypere vannmassene. Dette medfører mindre 

tetthetsforskjell mellom utslippet og resipienten og gjør at utslippet ikke vil stige like mye mot 

overflaten som i situasjonen modellert for sommer. Situasjonen vil da i større grad nærme seg det 

som er modellert for vintersituasjon. 

Sent om vinteren vil temperaturen i de dypere vannmassene synke. Dette medfører større 

tetthetsforskjell mellom utslippet og resipienten og gjør at utslippet vil stige mer mot overflaten enn i 

situasjonen modellert for vinter. Situasjonen vil da i større grad nærme seg det som er modellert for 

sommersituasjon. 

Dersom saliniteten i utslippet reduseres vil det stige mer mot overflaten og fortynnes mer. 

 Ved målte resipientbetingelser 

Dominerende retning i motsatt retning av det som er opprinnelig modellert vil naturligvis føre til at 

utslippet beveger seg i motsatt retning, dvs. innover i fjorden istedenfor utover (se figur 19-20 i 

vedlegg). Den høyere strømhastigheten fører til at utslippet enda raskere følger strømmens retning 

fremfor opprinnelig retning på utslippet. Ved utslipp av vann med temperatur på 10 grader i en 

resipient med temperatur på ca. 12 vil tettheten til utslippet være noe høyere enn i resipienten og 

utslippet vil derfor synke litt. 

Den høyere strømhastigheten medfører en høyere gjennomsnittlig fortynning av utslippet. 

 Oppdaterte prosessbetingelser 

Ved redusert vannmengde øker graden av innblanding og fortynning.   

 Spredningsvurderinger med opprinnelige og nye prosessbetingelser 

Ved utslipp på 15 m dyp kan utslippsplumen komme opp til ca. 10 m dyp. Dette alternativet er 

imidlertid ikke aktuelt. 

For best mulig spredning og fortynning anbefales og forutsettes lagt til grunn i videre 

vurderinger og beregninger et utslipp på 30 m med 30 cm rørdiameter. Dette gir over 60 ganger 

fortynning 10 m fra utslippet (ved middels vannmengde) og ca. 140-150 ganger fortynning 100 m fra 

utslippet (ved middels vannmengde) ved rent/upåvirket sjøvann og opprinnelige resipientbetingelser. 

Ved målt temperatur, salinitet og strøm i resipienten er fortynningen 80-85 ganger 10 m fra utslippet 

og ca. 170-200 ganger 100 m fra utslippet. 

Med Halosep-prosess med svovelsyre, som gir 70 000 m3 mindre vann fra prosessanlegget øker 

fortynningen til 80-90 ganger 10 m fra utslippet og ca. 180 - 220 ganger 100 m fra utslippet. 

Det er relativt liten forskjell i hvordan de ulike utslippsmengdene beveger seg i resipienten.  
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 Fortynningsbehov og påvirkning av resipient 

Dette kapittelet inneholder beskrivelser av fortynningsbehovet for utslippet i resipienten. Teksten og 

data er basert på kapittel 3.2, 3.4 og 3.5 fra Konsekvensutredningen (Temarapport – Miljøpåvirkning). 

 Målsetting og krav 

Det har vært et krav fra miljømyndighetene at den økologiske og kjemiske tilstanden i 

vannforekomsten ikke skal bli dårligere, men primært bli forbedret. 

 Forventet situasjon  

I vurderingen av forventet situasjon er det fokusert på utslipp fra prosessanlegg for farlig avfall. Det er 

viktig å påpeke at andre utslipp til samme punkt vil ha innvirkning på effekten i resipient, men med 

mindre bidrag fra deponiene og gruvesystemet. Bakgrunnskonsentrasjoner vil også ha innvirkning på 

fortynningen av utslippet i resipient. Informasjon om dagens konsentrasjoner av aktuelle 

utslippsparametere i vann i resipienten er som nevnt foran begrenset til en enkel måleserie. 

Informasjon fra Tabell 3-5 og 3-7 i KU for miljøpåvirkning er benyttet for å gjøre tilleggsvurderinger av 

påvirkning i resipient. 

 Vannkvalitet - fortynningsbehov 

 Miljøkvalitetsstandarder 

For de prioriterte stoffene i Vanndirektivet er det egne miljøkvalitetsstandarder for kystvann (M-608). 

AA-EQS er grensen for årlig gjennomsnitt og MAC-EQS er grensen for maksimalt målte konsentrasjon 

som ikke kan overskrids dersom vannforekomsten skal oppnå god kjemisk tilstand.  

 Tilstandsklasser for miljøgifter i kystvann 

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. Det er ikke 

tilstandsklasser for alle parameterne som kan forventes i utslippet. 

Et overslag på fortynningsbehov kan som et første overslag beregnes ved å sammenligne 

konsentrasjonen i utslippet med tilstandsklassegrensene for forbindelsen (Fortynningsbehov = 

konsentrasjon i utslippet / tilstandsklassegrense). 

 Utslipp og fortynningsbehov - utgangspunkt 

Det er gjort beregninger av fortynningsbehov ved 2 scenarioer. 

1. Prosessvann alene med endringer i mengder av enkelte stoffer som følge av Halosep-

prosessmetode med svovelsyre 

2. Prosessvann og avrenningsvann fra gruvene og fjellhallene (ved tørrværssituasjon) 
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Det er benyttet mengder fra rapport av miljøovervåking av avrenning, med estimerte utslippsmengder 

til Sunndalsfjorden i 2016 (NIBIO, 2017) 

Informasjon om forventede mengder i utslippet fra prosessanlegget ved ulike scenarioer er oppgitt fra 

oppdragsgiver. Tallene er basert på erfaringstall fra referanseanlegg i Norge og fra Stenas testanlegg 

med Halosep-prosess. 

 Beregning Scenario 1: Utslipp og fortynningsbehov ved utslipp av 70 000 
m3/år, Halosep-metode med svovelsyre uten annen vanntilførsel 

Tabellene nedenfor viser oversikt over fortynningsbehov for å nå grensen for tilstandsklasse II 

(tilsvarer AA-EQS der dette finnes) og tilstandsklasse III (tilsvarer MAC-EQS der dette finnes).  

For nitrogen er det beregnet fortynningsbehov for å oppnå tilstandsklasser fra Veileder 02:2013 (total 

nitrogen, sommersituasjon; som er den mest konservative av de to årstidene, på grunn av lite nedbør). 

Det er ikke beregnet fortynningsbehov for PFOS, da det ikke er rapporterte mengder av forbindelsen. 

Det er heller ikke beregnet fortynningsbehov for parametere uten grenseverdi. 

Beregnede utslippsmengder fra Halosep-prosessen med svovelsyre er lagt inn for parametere der det 

er oppgitte utslippsmengder fra denne prosessen. Det er tatt med registrerte utslippsmengder fra 

referanseanlegg i Norge for en del andre parametere som illustrasjon, og konsentrasjonen i utslippet 

er i første omgang beregnet ved å benytte en vannmengde på 70 000 m3 per år (forventet 

vannmengde fra selve prosessanlegget ved Halosep-prosess med svovelsyre). Det kan legges til at 

for de parameterne som har tallfestede mengder for basis-prosessen, vil mengdene ved Halosep-

prosessen generelt være mindre. Det foreligger ikke tilstrekkelig datagrunnlag for disse parameterne 

til å tallfeste forskjellen på nåværende tidspunkt. 

 
Tabell 7 Beregnet fortynningsbehov med 70 000 m3/år for å oppnå grenseverdi for kronisk og akutt effekt  
(M-608), for forventede konsentrasjoner fra prosessanlegg for farlig avfall, for parametere uten kjente mengder for 
Halosep-prosessmetode.  

Forbindelse 

Utslipp 

(kg) 

Gjennomsnittlig 

konsentrasjon i 

ug/l 

Grenseverdi  

(AA-EQS 

II/III) kronisk 

i ug/l 

Grenseverdi  

(MAC- EQS 

III/IV) akutt i 

ug/l 

Forhold 

grenseverdi 

for kronisk 

effekt 

Forhold 

grenseverdi 

for akutt 

effekt 

As 2 29 0,6 8,5 48 3 

Cr 0,7 10 3,4 36 3 0,3 

Hg 0,02 0,2 0,047 0,07 6 4 

Ni 6 86 8,6 34 10 3 

Zn 10 142 3,4 6 21 12 

TBT 0,004 0,06 0,002 0,0015 28 38 
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Tabell 8 Beregnet fortynningsbehov med 70 000 m3/år for å oppnå grenseverdi for kronisk og akutt effekt  
(M-608), for forventede konsentrasjoner fra prosessanlegg for farlig avfall. Beregningene er gjort for stoffene det 

er kjente mengder for med Halosep-prosessmetode, ved bruk av svovelsyre 

Forbindelse 
Utslipps-
mengde 

Gjennomsnittlig 
konsentrasjon ug/l 

Grenseverdi  
(AA-EQS 
II/III) 
kronisk i 
ug/l 

Grenseverdi  
(MAC- EQS 
III/IV) akutt 
i ug/l 

Forhold 
kronisk 

Forhold 
akutt 

Salter tonn 30 000 429 000 000         

Nitrogen tonn 25 357 000 330 500 1 082 714 

Kobber kg 2 29 2,6 2,6 11 11 

Bly kg 1 14 1,3 14 11 1 

Kadmium kg 1 14 0,2 0,45 71 32 
 

For å oppnå fortynning til grenseverdi for god og moderat tilstand (sommersituasjon) for total nitrogen 

er det beregnet et betydelig fortynningsbehov, på hhv 1 082 og 714 ganger. Her er det viktig å merke 

seg at nitrogenmengden fra dette utslippet bare utgjør 2-3 % av den totale mengden tilført fjorden, så 

dette utslippet bør ikke vurderes som kritisk. Det er målt forhøyede nitrogenverdier i fjorden, primært 

forårsaket av andre utslippskilder. 

Det er vist størst fortynningsbehov av tungmetallene for kadmium for å oppnå AA-EQS 

(tilstandsklasse II), med 71 ganger fortynningsbehov. 

 Beregning Scenario 2: Utslipp og fortynningsbehov ved utslipp av 70 000 m3/år 
fra prosess med Halosep-metode, sammen med estimerte utslipp av renset 
sigevann og annet vann til fjorden 

Det forutsettes at alle vannutslippene fra anleggene på Raudsand slippes i samme dypvannsutslippet. 

Når det skal regnes dimensjonerende konsentrasjoner, er det dermed mer korrekt å ta inn følgende 

vannmengder: 

• Tørrværsavrenning fra gruvene, som ut fra kontinuerlige mengderegistreringer er anslått til 

utjevnet å være ca. 3-4 m3/time, som omregnet gir ca. 30 000 m3/år. Avrenning fra gruvene 

har i dag en betydelig lavere forurensingskonsentrasjon av tungmetaller og miljøgifter enn 

renset prosessvann. Vannmengder fra 2016 er hentet fra rapport av NIBIO (2017).  

• Utslipp fra av renset sigevann og oppsamlet grunnvann/overvann fra fangdammen, som i tørre 

perioder kan være lavt, men som antas å ligge på min. 0,5 l/s, dvs. ca. 15 000 m3/år utjevnet 

med et lavt forurensingsinnhold. 

• Vann fra aktive/åpne fjellhaller (antatt 2 til enhver tid), som vil gi et sted mellom og 40 000 og 

90 000 m3/år porevann og grunnvann (avhengig av lekkasje pr. m2 fjelloverflate), som i tørre 

perioder kanskje går ned til 25 000 m3/år med et lavt forurensingsinnhold. 

Hvis en regner konservativt (dvs. lavt i dette tilfelle), vil det derfor måtte legges inn en ekstra 

minimums vannmengde som omregnet til årsmengde gir ca. 70 000 m3/år som konsentrasjonen må 

fordeles på, dvs. totalt 140 000 m3/år inkludert prosessvann. Dette vil gi maksimum konsentrasjoner 

når tilleggsvann i tørrvær regnes inn, siden økte vannmengder i nedbørsperioder vil gi lavere 

konsentrasjoner. 

Med denne vannmengden framkommer følgende tall for utslipp og fortynning: 
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Tabell 9  Beregnet fortynningsbehov med 140 000 m3/år for å oppnå grenseverdi for kronisk og akutt effekt  
(M-608), for forventede mengder fra prosessanlegg for farlig avfall, for parametere uten kjente mengder for 

Halosep-prosessmetode.  

Forbindelse 

Utslipp 

(kg) 

Gjennomsnittlig 

konsentrasjon i 

ug/l 

Grenseverdi  

(AA-EQS 

II/III) kronisk 

i ug/l 

Grenseverdi  

(MAC- EQS 

III/IV) akutt i 

ug/l 

Forhold 

grenseverdi 

for kronisk 

effekt 

Forhold 

grenseverdi 

for akutt 

effekt 

As 2 14 0,6 8,5 24 1,5 

Cr 0,7 5 3,4 36 1,5 0,14 

Hg 0,02 0,1 0,047 0,07 2,1 1,4 

Ni 6 43 8,6 34 5 1,3 

Zn 10 71 3,4 6 21 12 

TBT 0,004 0,03 0,002 0,0015 15 20 

 

 

Tabell 10 Beregnet fortynningsbehov fra prosessanlegg med metode «Halosep med svovelsyre» og samtidig 
tilførsel av annet tørrværsvann. Vannmengde benyttet er 140 000 m3/år. Fortynningsbehov for å oppnå 

grenseverdi for tilstandsklasse II og III (M-608) er vist i tabellen 

Forbindelse Utslipp (kg) 

Gjennomsnittlig 
konsentrasjon 
ug/l 

Grenseverdi  
(AA-EQS 
II/III) 
kronisk i 
ug/l 

Grenseverdi  
(MAC- EQS 
III/IV) akutt 
i ug/l 

Forhold 
kronisk 

Forhold 
akutt 

Salter tonn 30 000 214 000 000         

Nitrogen tonn 25 179 000 330 500 542 358 

Kobber kg 2 15 2,6 2,6 6 6 

Bly kg 1 7 1,3 14 5 0,5 

Kadmium kg 1 7 0,2 0,45 35 16 
 

Ut fra disse enkle overslagene er det vist størst fortynningsbehov for å oppnå AA-EQS (tilstandsklasse 

II) for kadmium (35 ganger). For å oppnå fortynning til grenseverdi for god og moderat og tilstand 

(sommersituasjon) for total nitrogen er det beregnet et betydelig fortynningsbehov, på hhv 542 og 358 

ganger. 

Her er det viktig å merke seg at nitrogenmengden fra dette utslippet bare utgjør 2-3 % av den totale 

mengden tilført fjorden, så dette utslippet bør ikke vurderes som kritisk. 

 Utslipp – effekt og påvirkning 

Med Halosep-prosess med svovelsyre, som gir 70 000 m3 mindre vann fra prosessanlegget viste 

spredningsberegningene at fortynningen var på 80-90 ganger 10 m fra utslippet og ca. 180 - 220 

ganger 100 m fra utslippet. 

For beregninger av fortynning av tungmetaller og miljøgifter i utslippet er det beregnet et maksimalt 

fortynningsbehov på 71 ganger for å oppnå AA-EQS (tilstandsklasse II) i resipienten (gjelder 
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kadmium) ved kun vannmengden fra prosessanlegget. Spredningsberegningene viser at slik 

fortynning vil oppnås innen en avstand på 10 meter fra utslippet. Denne beregningen er basert på at 

vannet i resipienten er rent. Når en tar inn annen vanntilførsel i tørrvær i tillegg vil fortynningsbehovet 

kun være 35 ganger, som oppnås på enda mindre avstand enn 10 m. 

Det kan i korte perioder slippes ut prosessvann med saltinnhold på opp til 10%, som uttynnet med 

annen vanntilførsel i tørrvær vil gi 5% i utslippspunktet. Dette saltinnholdet vil raskt tynnes ut til det når 

saltinnholdet på ca. 3,3% som er ved utslippspunktet.  

Det anbefales at det gjennomføres supplerende runder med prøvetaking av vannet i resipienten 

utenfor Raudsand over en tidsperiode, med prøvetaking av flere dyp og i flere retninger. Hvis de 

supplerende vannundersøkelsene som er anbefalt over noe tid viser samme tendens som de 

innledende analysene av sjøvannet i 2017, vil dette for noen av parameterne gi et noe større 

fortynningsbehov (antydningsvis 20-50 %), men dette vil ikke endre konklusjonen at utslippet kun vil 

ha en lokal påvirkning. 

Ut fra dette antas det at påvirkning på den kjemiske tilstanden fra utslipp fra prosessanlegg for 

uorganisk farlig avfall i hovedsak vil være innenfor et område på i størrelsesorden 100 meter 

(tilstandsklasse II oppnås gjennomgående ved rundt 10 m) fra utslippsstedet, dvs. meget lokal 

påvirkning. Beregningene viser at dette utslippet alene ikke vil føre til en generell forverring av kjemisk 

tilstand i vannforekomsten (for forbindelsene det finnes forventede mengder og EQS-verdier for).  

Den forventede nitrogenmengden vil føre til et større fortynningsbehov i resipienten enn tungmetallene 

og miljøgiftene for å oppnå moderat tilstand. Siden det ikke er gjort undersøkelser av næringssalter i 

fjorden er det ikke mulig å sannsynliggjøre om dette kan føre til en forverring av tilstanden eller ikke på 

dette tidspunktet. Igjen er det viktig å se dette opp mot at dette nitrogenutslippet utgjør kanskje 2-3% 

av den totale mengden tilført fjorden. Utslipp på dypt vann reduserer risikoen for algeoppblomstring 

ettersom lystilgangen i dypet er begrenset. 

Tidligere undersøkelser av vannsøylen (Resipientanalyse, 2011) viste at tilstanden i dypvannet  

(150 m) på det tidspunktet var høy mhp. næringssalter. Selv om økt utslipp av totalt nitrogen fra 

anleggene på Raudsand ikke forventes å forverre tilstanden i vannforekomsten, kan det bidra til at 

bedring av tilstanden i bunnvannet kan ta noe lenger tid. Det forventes ikke en forverring av tilstanden 

mhp. nitrogen i overflatelagene. 
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 Vurdering av konsekvenser for akvakultur og 

vill laksefisk 

 Utgangspunkt 

Bergmesteren Raudsand AS planlegger å etablere et massedeponi, stein- og masseuttak i fjell, 

mottak og gjenvinning av uorganisk farlig avfall, deponering av stabiliserte forurensende masser i 

fjellhall samt anleggelse av industriområde og utvidelse av kaianlegg ved Raudsand, Nesset 

kommune i Møre og Romsdal. I den forbindelse har Norconsult vært engasjert blant annet for å 

utarbeide konsekvensutredning for miljøpåvirkninger av tiltaket. En del av dette angår tiltakets 

konsekvenser for akvakulturanlegg i fjorden og anadrom fisk, omtalt i Konsekvensutredning – 

Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand – Temarapport Miljøpåvirkning (Norconsult februar 

2018) og Konsekvensutredning – Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand – Temarapport Ikke-

prissatte konsekvenser (Norconsult februar 2018). 

I ettertid har det blitt etterspurt noe mere informasjon om nevnte tiltaks påvirkning på eksisterende og 

eventuelt fremtidige akvakulturanlegg i fjordsystemet, samt utfyllende informasjon om anadrom fisk og 

oppholdstid i fjordsystemet og eventuell virkning på disse. Dette kapitelet belyser disse temaene 

utover eksisterende konsekvensutredning. 

 Miljøstatus 

Vannforekomsten utenfor Raudsand er en ferskvannspåvirket beskyttet fjord, og identifiseres som 

«Tingvollfjorden ved Raudsand». Vannforekomsten oppnår pr. i dag ikke god kjemisk tilstand, og har 

også en dårlig økologisk tilstand. Klassifiseringen er oppgitt å være basert på resipientundersøkelser 

fra 2003 og 2013 (NIVA). Årsaken til at vannforekomsten ikke oppnår god status er forurensning i 

bunnsedimentene. Sedimentene har tidligere blitt påvirket av gruveavgang fra Rødsand Gruber, som 

drev utvinning på en jernmalmforekomst, samt prosessering av aluminiumsavfall og deponier.  

En miljøundersøkelse gjennomført i 2013 (NIVA, 2013) viste at sedimentene utenfor Raudsand fortsatt 

var forurenset av metaller (f.eks. bly, sink, kobber og nikkel). I 2016 ble det gjennomført undersøkelser 

av miljøgifter i biota (Rambøll, 2016). Resultatene viste at strandsnegl hentet fra strandsonen ikke 

hadde forhøyet konsentrasjoner av metaller, men det ble påvist forhøyede konsentrasjoner av kobber i 

en enkeltprøve av tang.  

I oktober 2017 ble det tatt vannprøver av sjøvann utenfor Raudsand på ca. 5, 15, 35, 110 og 145 

meters dyp. Disse prøvene viste at sjøvannet i hovedsak ligger innenfor tilstandsklasse I og II (for 

kystvann) for tungmetaller og miljøgifter.  

For arsen (As) og tot-nitrogen lå prøvene i klasse III. Dette slippes imidlertid ut i mindre mengde og 

konsentrasjon fra Raudsand i dag, og bakgrunnsnivået skyldes i hht. tidligere utførte kartlegginger i all 

hovedsak andre utslippskilder i fjorden.  

 Problemstilling for akvakultur 

I forbindelse med driften av prosessanlegget for uorganisk farlig avfall vil det være behov for utslipp av 

renset prosessvann. Dette vannet kan blant annet inneholde forhøyede verdier av en rekke 

tungmetaller og miljøgifter. I den forbindelse er det vurdert akutte og kroniske effekter av tungmetaller 
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og miljøgifter på laksefisk, samt potensiell konsekvens av utslippet for eksisterende og mulig 

framtidige akvakulturanlegg i fjorden. Følgende spørsmål er stilt: 

1. Kan utslippet påvirke eksisterende akvakulturanlegg i fjorden (stressrespons, bioakkumulering).  

2. Kan det ha konsekvens for evt. etablering av nye anlegg i fjorden (avstand til kilde) 

 

 Vurdering av utslippet og fortynningspotensiale 

I tabell 7, 8 og 9 i kapitel 2 framkommer de viktigste tungmetallene og miljøgiftene i avløpet fra et 

prosessanlegg for gjenvinning, og antatt fortynningsbehov for å oppnå grenseverdi for biota for hhv. 

kronisk toksisk effekt ved langtidseksponering, og akutt toksisk effekt ved korttidseksponering 

(Miljødirektoratet, 2016). 

Beregningene i Error! Reference source not found. viser f.eks. at fortynningsbehovet er 71 ganger 

for å oppnå AA-EQS, tilstandsklasse II (moderat kvalitet), for kadmium (Cd). 

Basert på spredningsanalysen i kapitel 1 viser beregningene at tilfredsstillende fortynning kan oppnås 

i kort avstand fra utslippspunktet. En fortynning på 170-220 ganger (avhengig av vannmengde og 

utslippsbetingelser) kan forventes i en avstand på rundt 100 meter fra utslippet når det gjelder 

tungmetaller og miljøgifter. Sett bort ifra de eksisterende vannkjemiske forholdene i fjorden, kan man 

da forvente at selve utslippet når tilstandsklasse II (AA-EQS) ca. 100m fra utslippspunktet. 

Eksisterende bakgrunnsnivå av metaller i fjorden må også tas høyde for. 

 Tungmetaller – effekt på laksefisk 

Ved ukontrollerte utslipp og diffus avrenning av vann som inneholder høye verdier av tungmetaller kan 

man få opphopning i bunnsedimentet hvor de bl.a. blir tatt opp av mark, snegler og filtrerende 

organismer som muslinger og frittlevende zooplankton. Fisken spiser mange av disse organismene og 

akkumulerer giftstoffene i ulike organer og fettvev. Løste tungmetaller i vannet kan også i ekstreme 

tilfeller tas opp direkte av fisk gjennom gjeller og hud, men det er først og fremst bunnlevende fisk som 

er utsatt. 

Unormalt høye konsentrasjoner av løste tungmetaller kan føre til negative effekter i hele økosystemet. 

Tre viktige begreper er knyttet til dette er: (1) bioakkumulering: kjemiske fremmedstoffer tas opp fra 

det abiotiske/biotiske miljøet til fiskens vev; (2) biokonsentrasjon: opptak av stoff hvor konsentrasjonen 

i organismen blir høyere enn om den bare hadde vært eksponert for naturlig nivå (bakgrunnsnivå); (3) 

biomagnifikasjon: oppkonsentrering av et kjemisk fremmedstoff gjennom hele næringskjeden. 

Forholdet mellom opptak/lagring og nedbryting/eliminering av giftstoffet avgjør hvor godt stoffet blir 

akkumulert i en organisme. Ved eksponering over lengre tid i et økosystem, kan det være fare for at 

stoffet akkumulerer i næringskjeden eller blir overført til neste generasjon hos et dyr. Dersom 

giftstoffet akkumuleres i næringskjeden, kan hele kjeden være eksponert før effektene merkes. Innen 

stoffet er ute av kjeden, kan hele balansen i økosystemet være alvorlig forstyrret.  

Forgiftning ved høye konsentrasjoner av løste tungmetaller i bunnsediment kan føre til alvorlige 

atferdsmessig- og fysiologiske forstyrrelser hos fisk. Generelt kan disse stoffene føre til skader på 

naturlig kroppsutvikling, forplantningsevne, immunforsvaret, nervesystemet og indre organer, når 

nivået overstiger en viss grenseverdi og eksponeringen er vedvarende. 

Høye konsentrasjoner av disse stoffene kan forstyrre viktige fysiologiske funksjoner hos laksefisk som 

sirkulasjon, respirasjon, metabolisme, vekst, reproduksjon (Heath, 1995), samt mineral- og syre/base 

balansen og utveksling av vann og salter ved å inhibere aktiviteten til ionepumper i gjellene 
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(Wendelaar-Bonga & Lock, 1991). Løste metaller kan også forstyrre sanseorganer, og 

eksperimentelle studier har f.eks. vist at luktesansen hos fisk reduseres ved forholdsvis lave 

konsentrasjoner av bl.a. kobber (Cu), og kan føre til bl.a. nedsatt evne til predatorunnvikelse og evne 

til å finne mat. Effekten og styrken av symptomene ved eksponering til høye konsentrasjoner av løste 

tungmetaller er avhengig av lokale miljøfaktorer som blant annet pH, salinitet, mengde løst/partikulært 

organisk materiale, samt vanntemperatur.  

Sensitivitet for tungmetaller og miljøgifter hos fisker også avhengig av art og stadium. Generelt er 

laksefisk mer sårbar enn f.eks. karpefisk, og små individer/yngel mer sensitiv enn voksen fisk. 

 Vurdering av forhold knyttet til lokale akvakulturanlegg 

For akvakulturanlegg i nærområdet til Raudsand skal det vurderes om utslipp av tungmetaller og 

miljøgifter i fjorden kan medføre fare for stress for fisk som står i merd. I tillegg skal det vurderes om 

det kan oppstå redusert kvalitet på produksjonen (mattrygghet) gjennom bioakkumulering av løste 

metaller i vannet ved utslipp over tid.  

  Stressrespons for i fisk i merd 

Utslipp av tungmetaller og miljøgifter, avhengig av utslippets omfang og fysiske forhold i sjøen, kan 

medføre fare for akutt og kronisk stressrespons hos fisk som står i merd. Stressresponsen utgjør en 

reaksjon som en respons på et ytre stimuli som kan endre kroppens likevekt (Barton & Iwama, 1991). 

Denne adaptive responsen innebærer en endring i fiskens fysiologiske og biokjemiske aktivitet som 

forandrer dyrets metabolisme fra en anabolsk (oppbyggende) til en katabolsk (nedbrytende) tilstand. 

Stressresponsen er avgjørende for at nok energi skal kunne frigjøres for å opprettholde kroppens 

likevekt i en faresituasjon som kan medføre flukt eller motstand. Stressresponsen er en svært 

fordelaktig tilpasning for et dyrs overlevelse, men kan gi negative sideeffekter hvis stressopplevelsen 

blir for langvarig eller kraftig. Ett vedvarende ytre negativt stimuli kan føre til en tilstand av kronisk 

stress (Pickering, 1992). Stressresponsen i fisk kan deles i tre faser: (1) primær neural/endokrin 

(utskillelse av stresshormoner); (2) sekundær fysiologisk (endringer i blod og vev), og (3) tertiær 

respons som omfatter endringer i atferd, vekstrate, vandre- og gytesuksess, redusert immunforsvar og 

mottakelighet for sykdom (Iwama, 1998). Den neurale/endokrine primærresponsen involverer 

frigjøring av «stresshormoner» som adrenalin og noradrenalin (katekolaminer) og kortisol 

(kortikosteroider) i blodbanen. Den fysiologiske effekten av adrenalin og noradrenalin er hovedsakelig 

å optimalisere kardiovaskulære- og respiratoriske funksjoner i fisken ved blant annet å øke hjertets 

slagvolum, redusere gjellemotstanden, samt å mobilisere energilagre for å dekke det økte metabolske 

energikravet som oppstår. Kortisol bidrar blant annet med å forlenge den katabolske tilstanden ved å 

påvirke energimetabolismen gjennom blant annet produksjon og nedbrytning av blodsukker (glukose), 

øke effekten av adrenalin og noradrenalin, samt å påvirke elektrolyttbalansen (Sumpter, 1997).  

 

For en fisk som står i merd i et akvakulturanlegg vil ikke en naturlig stressrespons som flukt og 

motstand ved fare (f.eks. endrede vannkjemiske forhold), være mulig. Derfor er kronisk stress en 

særlig risiko knyttet til fisk i merd. Studier har vist at et vedvarende forhøyet plasmanivå av kortisol 

(kronisk stress) kan ha en reduserende effekt på antistoffproduserende lymfocytter, som over tid kan 

føre til nedsatt effekt av immunforsvaret, og øke mottakeligheten for bakterier, virus og 

soppinfeksjoner (Wendelaar-Bonga, 1997).  
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Figur 11 Illustrasjonen viser kjemisk, fysisk og psykisk «stressorer» for fisk og påfølgende fysiologisk respons. 

 

 Tilpasning til stresseksponering 

Akutt stresseksponering vil føre til økt sekresjon (utskillelse) av kortisol som normalt når en topp etter 

20-60 min (Barton & Schreck, 1987). Varigheten og styrken av den stressinduserte sekresjonen av 

kortisol er avhengig av hvor kraftig og langvarig stresseksponeringen er. Ved akutt stress, som for 

eksempel en akutt eksponering for utslipp av miljøgifter, varer det forhøyede nivået av kortisol 

vanligvis bare noen få timer (Wendelaar-Bonga, 1997).  

Ved kronisk stress, f.eks. ved moderat kontinuerlig eksponering for forhøyede verdier av tungmetaller 

gjennom utslipp og avrenning, vil kortisolsekresjonen vanligvis holde seg lengre på et forhøyet nivå. 

Dette er avhengig av type stresseksponering. Ved noen former for kronisk stress kan nivået av kortisol 

komme ned på et basalt nivå (normalnivå) ved fortsatt tilstedeværelse av stressfaktoren. Dette 

indikerer at laksefisk raskt kan tilpasse seg endrede miljøforhold (Pickering, 1993).  

 Konklusjoner – konsekvenser for akvakultur 

• Beregninger basert på spredningsanalyse og antatt utslippsmengde av de enkelte tungmetaller og 

miljøgifter, viser at direkte påvirkning av utslippet fra prosessanlegget vil være lokalt i resipienten i 

en radius på ca. 100m eller mindre fra utslippspunktet, som vil ligge på relativt dypt vann.  

 

• Sjøvannet utenfor Raudsand er moderat forurenset i dag, og det er knyttet usikkerhet til 

bakgrunnsnivå av metaller og miljøgifter i fjorden, og deres mulige innvirkning på beregningene av 

framtidige utslipp fra gjenvinningsanlegget på Raudsand. Innledende analyser viser imidlertid at 

sjøvannet stort sett ligger innenfor tilstandsklasse I og II for tungmetaller og miljøgifter. For arsen og 

tot-nitrogen ligger prøvene i klasse III, men dette slippes ut i mindre mengde fra Raudsand i dag og 

skyldes ihht. tidligere undersøkelser andre kilder rundt fjorden. Dette er basert på en enkelt 

analyseserie på ett tidspunkt, og må følges opp med flere serier over en lenger tidsperiode for at det 

kan trekkes fullverdige konklusjoner. En foreløpig konklusjon er likevel at sjøvannet utenfor 

Raudsand har en viss forurensning i dag, men ikke på et slikt nivå at det gir kroniske effekter på 

miljøet. 
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Det er ikke identifisert registrerte akvakulturlokaliteter eller gyteområder som ligger i avstander som 

tilsier at de vil bli påvirket av utslippet. Nærmeste akvakulturlokalitet (stamfisk) ligger i en avstand på 

ca. 2,5 km fra gruveområdet ved Raudsand og nærmeste matfiskanlegg mer enn 7 km unna.  

• Omfang av utslipp, beregnet fortynningspotensial, spredningsforløp og avstand fra utslippspunkt til 

akvakulturlokalitet, tilsier at utslippet ikke vil medføre kronisk stress for fisk i merd ved nærmeste 

anlegg.  

 

• Grunnet generelt høye bakgrunnsverdier av nitrogen og noen tungmetaller som arsen i fjorden 

utenfor Raudsand, som i all hovedsak er fra andre kilder, er det uvisst om det kan etableres nye 

akvakulturanlegg i fjorden. Utslipp fra drift av gjenvinningsanlegg på Raudsand vil ikke i seg selv 

begrense evt. etablering av nye akvakulturanlegg andre steder i fjorden. 

 Mattrygghet 

• Løste tungmetaller i vannet kan til en viss grad tas opp direkte av fisk gjennom gjeller og hud, samt 

ved inntak av partikler og plankton i øvre vannlag. Det er likevel først og fremst i sedimenter og i 

bunnlevende organismer og videre i fisk tungmetaller blir bioakkumulert. Med utgangspunkt i 

spredningspotensialet, og omfang av utslipp, er det derfor svært liten sannsynlighet at matfisk i 

akvakulturanlegg i Tingvollfjorden vil bli påvirket av utslippet fra gjenvinningsanlegget på Raudsand.  

 

• Analyser av utslippet fra Raudsand i dag indikerer at prøvene av arsen (As) ligger i tilstandsklasse 

III. Dette er et resultat på bakgrunn av en prøveserie, på ett tidspunkt. Arsen er egentlig et 

halvmetall som regnes som et av tungmetall pga. sin tetthet på 5,73g/ cm3.  Arsen er et stoff som 

kan forekomme naturlig i relativt høye konsentrasjoner i vann. Arsen er ofte funnet i relativt høye 

konsentrasjoner i sjømat og kan være bundet i både uorganiske og organiske kjemiske forbindelser. 

Forskning har vist at arsen som regel forekommer i organisk form i fisk, og er ufarlig for mennesker 

ved normalt inntak av sjømat (Sloth, 2004). 

 Vill anadrom fisk 

 Foreliggende vurderinger 

Følgende er hentet fra Konsekvensutredning – Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand – 

Temarapport Ikke-prissatte konsekvenser (Norconsult februar 2018): 

«Foreliggende kunnskap om laks tilsier at utvandrende smolt (postsmolt) har en oppholdstid i fjordene 

på ca. 1-4 uker før de når havet, men at individuelle variasjoner kan forekomme. Studier viser også at 

postsmolt hovedsakelig bruker de øverste 1-3 meterne av vannsøylen i løpet av oppholdstiden i 

fjordsystemet. Gitt disse forutsetningene er det sannsynlig at utvandrende postsmolt i liten grad vil 

påvirkes av utslipp på utslipp dypt vann, gitt den beregnede fortynningseffekten. Innvandrende laks 

kan være noe mer utsatt for negative effekter av eventuelle utslipp, med noe lengre oppholdstid og 

mer variert bruk av vannsøylen. Sjøørret vandrer i mindre grad ut av fjordene, og vandrer i mange 

tilfeller ikke lenger enn 30- 40 km fra ferskvannsystemet den stammer fra. Dette innebærer 

sannsynlighet for at sjøørret fra Driva (ca. 30 km unna), og fisk fra andre sjøørretførende vassdrag 

rundt Sunndalsfjorden vil kunne være mer eksponert for påvirkning av utslipp enn laks. Det er også 

vist at kaianlegg kan fungere som kunstige rev ved begroing, noe som tiltrekker fisk. En studie av 

habitatbruk og vandringer hos sjøørret i Hemnfjorden og Snillfjorden (Davidsen m. fl. 2014) viste 

imidlertid ingen økt oppholdstid for sjøørret rundt kaianlegg etablert på betongkonstruksjoner, og det 

antydes at økt oppholdstid først og fremst kan være knyttet til kaianlegg fundert på trepåler, der 
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begroingen på konstruksjonene ofte er kraftig. Hvilke effekter som vil være gjeldende ved kaianlegg 

etablert på sprengstein er usikkert. I tillegg faller den nye bunnen bratt ned til større dyp. Ulike kilder 

peker på at sjøørret hovedsakelig benytter de øverste 8-10 meterne av vannsøylen i ulike deler av 

døgn, års,- og livssyklusen, noe som tilsier relativt liten eksponering for utslipp på dybder ned mot 30 

meter, gitt de gjeldende forutsetningene knyttet til utslippsdybde og beregnet fortynningseffekt. 

Foreliggende kunnskap om anadrome arters habitatbruk og vandring i fjordsystemer tilsier liten 

eksponering for utslipp for disse artene, gitt de gjeldende forutsetningene knyttet til utslippsdybde og 

beregnet fortynning, men negativ påvirkning kan allikevel ikke utelukkes. Særlig vil dette gjelde for 

sjøørret.»  

 Bakgrunnssituasjon - vill anadrom fisk i regionen 

Driva, med utløp innerst i Sunndalsfjorden, har i tidligere tider vært en svært god lakseelv og et av 

Nord-Europas beste sjøørretvassdrag. Fangstene har imidlertid vært svært variable de seneste om lag 

25 år, der antall kilo laks har variert fra drøyt 1000 kilo på slutten av 1990-tallet til om lag 8500 kg i 

toppåret 2012, se figur nedenfor. 

 

   

Figur 12  Antall kilo laks tatt i Driva i perioden 1993 – 2017. Kilde: SSB.no (statistikken i SSB går ikke lengere 
tilbake enn 1993). 

I samme periode har sjøørreten gått dramatisk tilbake. I årene før nedgangen begynte i 2004-2005 lå 

fangstene på mellom 3 og 7 tonn i året, med toppår i 2000 da det ble tatt hele 9800 kg. De senere år 

har det generelt vært svært lave fangster, se figuren som følger. 
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Figur 13  Sjøørretfiske i Driva har gått markant tilbake etter 2003, og de senere årene har sjøørreten hatt svært 

dårlige forhold. Kilde: SSB.no (statistikken i SSB går ikke lengere tilbake enn 1993). 

Lakseparasitten Gyrodactulys salaris påvist i Drivaregionen første gang i 1975 og i Driva i 1980 

(www.miljødirektoratet.no). Parasitten har vist seg vanskelig å bli kvitt i vassdraget og i 2016 ble 

arbeidet med bygging av verdens største fiskesperre startet opp ved Snøvasmelan, om lag 25 km fra 

elvemunningen ved Sunndalsøra. Fiskesperren stod ferdig i 2017, og det er planlagt kjemisk 

behandling av vassdraget om 4-6 år, når det er sannsynliggjort at all laks oppstrøms terskelen har 

vandret ut. Laksebestanden er bevart i genbank, sjøørret skal bevares ved å flytte gentestet og 

saltbehandlet fisk oppstrøms terskelen fra og med 2017.  

 Laksens oppholdstid i fjordsystemet 

Når laksen vandrer inn i fjordsystemene på gytevandring går den typisk høyt i vannet og gjerne nære 

land. På grunn av dette er utøvere av garnfiske pliktige til å sette garn slik at hele fangstdelen står 

minst tre meter under havoverflaten til enhver tid i perioden 1. mars til 30. september 

(www.fiskeridirektoratet.no). Sjansen for å få laks i lovlig satte garn viser seg å være forsvinnende 

liten. Laksen vandrer aktivt mot kystvann uavhengig av strømforhold med en hastighet på 50-100 km i 

døgnet (Hansen & Quinn, 1998). Vandringshastigheten avtar gjerne i kystnære farvann og estuarier, 

en mulig forklaring er at laksen trenger noe tid på å lokalisere riktig fødeelv. I en studie om 

gytevandring og gyteatferd hos villaks og rømt oppdrettslaks i Namsen og Altaelva (Thorstad et al. 

1996), ble vandringshastigheten i fjorden estimert til 20,6 km/døgn for villaks og 19,8 km/døgn for 

oppdrettslaks, noe som ikke var signifikant ulikt. Vandringshastigheten i fjorden var heller ikke 

signifikant forskjellig fra vandringshastigheten i nedre deler av Nansenvassdraget (om lag 11 km 

oppstrøms), som er fritt for vandringshindre. Johnsen et al. (1996) undersøkte laksens vandringer i 

Sandsfjordsystemet og i Suldalslågen i 1995 ved hjelp av radiotelemetri. Fisken ble fanget i kilenot om 

lag en km fra utløpet av Suldalslågen, merket og sluppet midtfjords 3,5 km fra munningen av 

Suldalslågen. Her varierte vandringshastigheten i sjø fra 2,4 til 21,3 km/døgn, altså betydelig lavere 

hastighet enn hva som ble målt utenfor Namsen. Fisken ble registret litt oppe i Suldalslågen, i kulpen 

under Sandsfossen. Noe av forklaringen på den lave observerte vandringshastigheten kan ligge i at 

fisken har stoppet opp ved munningen og oppholdt seg der en tid før oppvandring i vassdraget, selv 

om mange andre studier har vist direkte oppvandring i elv fra sjø. Forvirring knyttet til driftsvann fra 

Hylen kraftverk nevnes også som en mulig forklaring, men her foreligger det en del usikkerhet. 
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Hansen et al. (1993) fant at laks som ble fanget og gjenfanget i Sognefjorden vandret gjennomsnittlig 

22,6 og 46,6 km henholdsvis på den første og andre dagen etter utsetting. Tilsvarende tall i 

Trondheimsfjorden var 32,8 og 37,4 km/døgn. 

Laksesmoltens vandring fra elv til sjø karakteriseres av aktiv svømming ut mot åpent hav, uten 

opphold for akklimatisering fra ferskvann til saltvann. Når smolten forlater vassdraget og vandrer ut i 

sjø kalles den postsmolt og denne forlater gjerne vassdraget synkront natterstid og går høyt i 

overflaten (Moore et al. 1995; Lacroix et al. 2004). Det meste av vandringen foretas i dyp på 1-3 

meter, men den foretar også irregulære dykk ned til om lag 6,5 meter (Davidsen et al. 2008). 

Vandringshastigheten viser seg å være høyere om natten enn om dagen samt at hastigheten øker 

med økende salinitet i vannet (Hedger et al. 2008). På grunn av liten størrelse er 

vandringshastigheten betydelig lavere enn for eldre laks, i en norsk fjord ble hastigheten registrert til 

8,7 km/døgn (Thorstad et al. 2007). Studier foretatt i ulike kystnære områder og fjorder i Norge viser at 

postsmolten kan bruke fra noen dager og opptil fire uker på å nå åpent hav, avhengig av fjordlengden 

(Finstad et al. 2005; Thorstad et al. 2007; Davidsen et al. 2009 og Økland et al. Upubliserte data). 

Som hos voksen fisk foreligger det store individuelle variasjoner når det gjelder vandringshastighet 

også hos postsmolt. 

 Sjøørretens oppholdstid i fjordsystemet 

Sjøørreten oppholder seg stort sett i fjordsystemene og i kystnære farvann sommerstid og er ikke 

havgående som laksen. I perioden 2009-2011 ble det utført vandringsstudier hos sjøørret fra Driva i 

elv og sjø (NINA Rapport; 1253 – 2017). Høsten 2009 og våren 2010 ble umoden og voksen sjøørret i 

Driva fanget og utstyrt med nyutviklede sendere med dybdesensorer. For å overvåke fiskens 

vandringer i fjordene ble det etablert et nett av lyttebøyer i fem soner fordelt fra området ved Drivas 

utløp i sjø til de ytre fjordstrøk i Tingvollfjorden. Det ble også satt opp flere lyttestasjoner i Driva samt i 

nedre deler av Litledalselva, Usma og Batnfjordselva, som er henholdsvis 2, 12 og 65 km fra Driva. 

Merkestudiene viste at overvintrende sjøørret vandret ut i sjøen før det skjedde en økning i vannføring 

og vanntemperatur om våren. Fjordvandringene hos både umodne og voksne sjøørreter fra Driva var 

forholdsvis lange, slik at også ytre fjordstrøk ble benyttet i løpet av sesongen. Det ble registrert tre 

individer i Litledalselva, 15 i munningen til Usma og en i elvemunningen til Batnfjordselva (65 km unna 

Driva). Fisken ved Usma ble i hovedsak registrert i mai-juni og disse fiskene ble registrert på bøyer 

lengere ute i fjordsystemet på et senere tidspunkt. 

Som laksen benyttet også sjøørreten i all hovedsak det øvre vannlaget i Sunndalsfjorden og 

Tingvollfjorden, med over 90 % av alle registreringer mellom overflaten og ned til fire meters dybde. 

Lengden på sjøoppholdet hos de merkede individene var sterkt varierende. De fleste hadde noen 

ukers sjøopphold før det returnerte til Driva, mens enkelte sjøørreter oppholdt seg i saltvann og 

brakkvann gjennom mesteparten av året. Gjennomsnittlig oppholdstid i sjø lå mellom 81 og 84 dager i 

perioden 2010-2011 (NINA Rapport; 1253 – 2017). 

 Omfang og konsekvensvurdering 

Sunndalsfjorden/Tingvollfjorden som helhet har stor verdi for anadrom fisk, både som leveområde for 

sjøørret tilknyttet fjordsystemet og for inn- og utvandrende laks.  

Noen forhold er her viktige for vurdering av konsekvenser: 

• Spredningsberegningene for aktuelt utslippsdyp (på minus 30 meter) og -mengder viser at 

utslippet ville være på min. ca. 20 m dyp og dypere som vist på figuren som følger. Ut fra 

feltregistreinger og undersøkelser vil hverken villaks eller sjøørret normalt gå ned på dette 

dypet under vandringer eller opphold. Ved eventuelle kortvarige utslipp av noe forhøyet 

saltinnhold vil villfisk unnvike dette nær utslippspunktet. 
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Figur 14 Vertikal spredning av utslippet i hht. spredningsanalyse 

• Utslippspunktet ligger i en bratt sprengsteinsskråning, som ikke er et foretrukket habitat for vill 

laksefisk 

Med utgangspunkt i de stedlige forhold og beregningene for forurensning og fortynningseffekter 

beskrevet i Konsekvensutredning – Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand – Temarapport Ikke-

prissatte konsekvenser (Norconsult februar 2018), vurderes omfanget for vill anadrom fisk å være 

ubetydelig og medføre ubetydelig – liten negativ konsekvens. 
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Vedlegg - Grafer fra modelleringen 

 

Figur 15 Utslippets horisontale bevegelse. Sommer, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser senter 
av utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 16: Utslippets horisontale bevegelse. Sommer, rørdiameter: 45 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser 
senter av utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 17: Utslippets horisontale bevegelse. Sommer, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 15 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser 

senter av utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 18: Utslippets horisontale bevegelse. Sommer, rørdiameter: 45 cm, utslippsdyp 15 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser 
senter av utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 19: Utslippets horisontale bevegelse. Vinter, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser senter 
av utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 20: Utslippets horisontale bevegelse. Vinter, rørdiameter: 45 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser senter 
av utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 21: Utslippets horisontale bevegelse. Vinter, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 15 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser senter 
av utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 22: Utslippets horisontale bevegelse. Vinter, rørdiameter: 45 cm, utslippsdyp 15 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser senter 
av utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 23: Utslippets horisontale bevegelse. Målte resipientforhold, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. 
Linje viser senter av utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 24: Utslippets horisontale bevegelse. Målte resipientforhold, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 230 000 m3/år, blå 330 000 m3/år og grønn 430 000 m3/år. 
Linje viser senter av utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 25: Utslippets vertikale bevegelse. Sommer, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser senter 
av utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 26: Utslippets vertikale bevegelse. Sommer, rørdiameter: 45 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser senter 

av utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 27: Utslippets vertikale bevegelse. Sommer, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 15 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser senter 
av utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 28: Utslippets vertikale bevegelse. Sommer, rørdiameter: 45 cm, utslippsdyp 15 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser senter 

av utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 29: Utslippets vertikale bevegelse. Vinter, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser senter av 
utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 30: Utslippets vertikale bevegelse. Vinter, rørdiameter: 45 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser senter av 
utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 31: Utslippets vertikale bevegelse. Vinter, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 15 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser senter av 
utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 32: Utslippets vertikale bevegelse. Vinter, rørdiameter: 45 cm, utslippsdyp 15 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje viser senter av 
utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 33: Utslippets vertikale bevegelse. Målte resipientforhold, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. Linje 
viser senter av utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 34: Utslippets vertikale bevegelse. Målte resipientforhold, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 230 000 m3/år, blå 330 000 m3/år og grønn 430 000 m3/år. Linje 
viser senter av utslippet, prikker viser ytterkanten. 
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Figur 35: Utslippets fortynning i resipienten med rent sjøvann. Sommer, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 
m3/år. Linje viser gjennomsnitt av utslippet, prikker viser senterlinjen. 
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Figur 36: Utslippets fortynning i resipienten med rent sjøvann. Sommer, rørdiameter: 45 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 
m3/år. Linje viser gjennomsnitt av utslippet, prikker viser senterlinjen. 
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Figur 37: Utslippets fortynning i resipienten med rent sjøvann. Sommer, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 15 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 
m3/år. Linje viser gjennomsnitt av utslippet, prikker viser senterlinjen. 
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Figur 38: Utslippets fortynning i resipienten med rent sjøvann. Sommer, rørdiameter: 45 cm, utslippsdyp 15 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 
m3/år. Linje viser gjennomsnitt av utslippet, prikker viser senterlinjen. 
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Figur 39: Utslippets fortynning i resipienten med rent sjøvann. Vinter, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. 
Linje viser gjennomsnitt av utslippet, prikker viser senterlinjen. 
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Figur 40: Utslippets fortynning i resipienten med rent sjøvann. Vinter, rørdiameter: 45 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. 
Linje viser gjennomsnitt av utslippet, prikker viser senterlinjen. 
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Figur 41: Utslippets fortynning i resipienten med rent sjøvann. Vinter, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 15 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. 

Linje viser gjennomsnitt av utslippet, prikker viser senterlinjen. 
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Figur 42: Utslippets fortynning i resipienten med rent sjøvann. Vinter, rørdiameter: 45 cm, utslippsdyp 15 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 m3/år. 
Linje viser gjennomsnitt av utslippet, prikker viser senterlinjen. 
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Figur 43: Utslippets fortynning i resipienten med rent sjøvann. Målte resipientforhold, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 
500 000 m3/år. Linje viser gjennomsnitt av utslippet, prikker viser senterlinjen. 
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Figur 44: Utslippets fortynning i resipienten med rent sjøvann. Målte resipientforhold, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 230 000 m3/år, blå 330 000 m3/år og grønn 
430 000 m3/år. Linje viser gjennomsnitt av utslippet, prikker viser senterlinjen. 
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Figur 45: Utslippets fortynning i resipienten med rent sjøvann. Sommer, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 
m3/år. Linje viser gjennomsnitt av utslippet, prikker viser senterlinjen. Med konsentrasjon av arsen i resipient og utslipp. NB: Kun «centerline»-beregninger tar hensyn til 

konsentrasjon i resipienten. 
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Figur 46: Utslippets fortynning i resipienten med rent sjøvann. Sommer, rørdiameter: 30 cm, utslippsdyp 30 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 
m3/år. Linje viser gjennomsnitt av utslippet, prikker viser senterlinjen. Med konsentrasjon av kadmium i resipient og utslipp. NB: Kun «centerline»-beregninger tar hensyn til 
konsentrasjon i resipienten. 
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Figur 47: Utslippets fortynning i resipienten med rent sjøvann. Sommer, rørdiameter: 45 cm, utslippsdyp 15 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 
m3/år. Linje viser gjennomsnitt av utslippet, prikker viser senterlinjen. Med konsentrasjon av arsen i resipient og utslipp. NB: Kun «centerline»-beregninger tar hensyn til 
konsentrasjon i resipienten. 
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Figur 48: Utslippets fortynning i resipienten med rent sjøvann. Sommer, rørdiameter: 45 cm, utslippsdyp 15 m. Rød 300 000 m3/år, blå 400 000 m3/år og grønn 500 000 
m3/år. Linje viser gjennomsnitt av utslippet, prikker viser senterlinjen. Med konsentrasjon av kadmium i resipient og utslipp. NB: Kun «centerline»-beregninger tar hensyn til 

konsentrasjon i resipienten. 
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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



78/20 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse - 20/00736-43 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse : 8. Norconsult -Veidekke - Deponi 2_ effekt på vannforekomst 28092020.pdf

4 
 

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 
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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 
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Forord 
 
 

Denne rapporten presenterer resultatene fra undersøkelsene av bløtbunnsfauna, samt 
miljøgifter og metaller i sedimenter utenfor Raudsand i Tingvollfjordens dypål i 2019. 
 
Undersøkelsen er utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) på oppdrag av 
Bergmesteren Raudsand AS. Kontaktpunkt mot oppdragsgiver har vært Tore Frogner ved 
Veidekke Entreprenør AS. 
 
Følgende personer har arbeidet i prosjektet og takkes for sitt bidrag: 

• Innsamling av bløtbunnsfauna og sedimenter: Siri Moy og Jarle Håvardstun og 
mannskapet på fartøyet «Finest», Magnus Angvik og Bjørnar Endresen. 

• Opparbeidelse av bløtbunnsfauna: grovsortering ved Eli Johansen og 
artsidentifisering ved Rita Næss (bløtdyr), Gunhild Borgersen (børstemark) og 
Marijana S. Brkljacic (krepsdyr, pigghuder og varia). 

• Kjemiske analyser: Tina Bryntesen m.fl. ved NIVAs laboratorium, og personell ved 
Eurofins (metaller og PCB) og Akvaplan-niva AS (kornfordeling). 

• Rapportering: Marijana S. Brkljacic (beregning av bløtbunnsindekser og 
rapportering av økologisk- og kjemisk tilstand) samt Gunhild Borgersen og Sigurd 
Øxnevad (faglig kvalitetssikring av hhv. bløtbunnsdata og sedimentkjemi). 

• Datahåndtering og overføring av data til Miljødirektoratets database Vannmiljø: 
Benno Dillinger ved seksjon for miljøinformatikk. 

• Kvalitetssikring av rapporten er utført av forskningsleder Mats Walday. 
 
 

Oslo, 5. oktober 2020 
 

  Marijana Stenrud Brkljacic 
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Sammendrag 

 
Bergmesteren Raudsand AS planlegger utbygging av industriområdet ved Raudsand i Tingvollfjorden, 
og ønsket i den forbindelse å få utført en undersøkelse av miljøtilstanden i fjorden utenfor Raudsand 
før anleggsarbeidet starter. Planarbeidet omfatter blant annet anleggsarbeider og oppstart av 
Deponi 2 samt anleggsarbeider knyttet til sjøfylling og kaianlegg. Denne rapporten omhandler 
resultatene av undersøkelsen av bunnfauna og et utvalg av metaller og miljøgifter i sedimentene som 
ble utført i 2019. Undersøkelsen har blitt gjennomført på en slik måte at en kan vurdere status for 
den økologiske og kjemiske tilstanden iht. vannforskriften, og sammenlikne resultatene med tidligere 
observasjoner. 
 
Innsamling av bløtbunnsfauna og sedimenter ble utført på fire stasjoner, hhv. RU1, RU2, RU6 og RU7, 
langs fjordbassengets dypområde på rundt 320 m dyp. På hver stasjon ble det tatt fire grabbprøver 
for bløtbunnsfauna og tilhørende støtteparametere, CTD-målinger samt sedimentprøver til analyse 
av ti metaller og PCB7 i sediment fra de øverste 0-2 cm av havbunnen. 
 
Vannforskriftens klassifiseringssystem er basert på konkrete klassegrenser av biologiske, kjemiske og 
fysiske parametere som har betydning for miljøforholdene. For klassifisering av den økologiske 
tilstanden har det biologiske kvalitetselementet bløtbunnsfauna samt konsentrasjoner av de 
vannregionspesifikke stoffene kobber, krom, sink og polyklorerte bifenyler (PCB7) i sedimentene blitt 
benyttet. Klassifisering av kjemisk tilstand i sedimentene har blitt vurdert på bakgrunn av 
konsentrasjoner av de prioriterte stoffene bly, kadmium og nikkel. 
 
Bløtbunnsfauna oppnådde «god» tilstand på samtlige stasjoner og tilstanden på stasjon RU6 var i 
øvre del av klassen, på grensen til «svært god». Generelt var den registrerte artsdiversiteten på 
stasjonene i 2019 lav. Som støtteparameter for bunnfauna, ble det også utført analyser av 
sedimentets kornfordeling (% silt og leire, < 63 μm), innhold av nitrogen (TN) og total organisk karbon 
(TOC). Resultatene viser at alle stasjonene hadde finkornet sediment og innholdet av nitrogen var 
lavt. Organisk innhold i sedimentene, målt ved normalisert TOC, varierte fra «god» til «svært god» 
tilstand på de ulike stasjonene, unntagen RU7 som hadde «moderat» tilstand. Sammenliknet med 
sist undersøkelse i 2013, er tilstandsklassen for bløtbunnsfauna uendret på alle stasjoner unntagen 
stasjon RU6, som hadde tilstandsklasse «svært god» i 2013. Det må påpekes at tilstandsklassene som 
ble rapportert i 2013, var basert på den første versjonen av klassifiseringsveilederen (Veileder 
01:2009). Veilederen har siden blitt revidert på bakgrunn av ny kunnskap, nye metoder og nye 
indekser. Med dette har flere av stasjonene som den gang ble klassifisert i tilstandsklasse «svært 
god», nå havnet i tilstandsklasse «god» iht. den nye klassifiseringsveilederen 02:2018 
(Direktoratsgruppen 2018).  
 
Sedimentene på de undersøkte stasjonene hadde overskridelse av grenseverdier for ett eller flere av 
de vannregionspesifikke stoffene, og samtlige hadde det for kobber. De påviste 
kobberkonsentrasjonene tilsvarte klasse V (svært dårlig tilstand) og kan medføre omfattende 
toksiske effekter på sedimentlevende organismer. Det ble også påvist overskridelser for sink og PCB7 
på stasjonene, unntagen stasjon RU2. Overskridelse av grenseverdiene for de vannregionspesifikke 
stoffene medfører at den samlede økologiske tilstanden nedgraderes fra «god» til «moderat» for de 
undersøkte stasjonene ved Raudsand. 
 
Klassifisering av kjemisk tilstand har blitt vurdert på bakgrunn av konsentrasjoner av de prioriterte 
stoffene bly, kadmium og nikkel i sedimentene. Både bly og kadmium viste «god» tilstand på alle 
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stasjoner. Imidlertid var det overskridelse av grenseverdien for nikkel, slik at kjemisk tilstand 
klassifiseres som «ikke god». 
 
Målinger av øvrige metaller viste høye konsentrasjoner av jern, aluminium, litium og vanadium i 
sedimentene. Resultatene er ikke uventede med tanke på historisk uttak av jernmalm (deriblant 
magnetitt (jernoksid) og vanadium) samt tidligere og nåværende aluminiumsindustri på Raudsand. 
Disse metallene regnes ikke som miljøgifter og aluminium og jern er vanlig forekommende 
grunnstoffer i jord og berggrunn. 
 
Undersøkelsen av miljøtilstanden i Tingvollfjorden ved Raudsand i 2019 viser at vannforekomsten 
ikke oppnår vannforskriftens mål om minst «god» tilstand. Både økologisk og kjemisk tilstand ble 
klassifisert som «moderat» på samtlige undersøkte stasjoner. 
 
Sammenliknet med forrige miljøundersøkelse i 2013, viser resultatene fra 2019 at tilstanden for 
bløtbunnsfauna er relativt uendret. Imidlertid er det en nedgang i antall registrerte arter- og individer 
på stasjonene. Det kan tenkes at høye konsentrasjoner av noen av miljøgiftene (især kobber) kan 
være en medvirkende årsak til de lave arts- og individtallene som har blitt observert hos 
bunnfaunaen i området. For miljøgifter i sedimentene viser tre av fire stasjoner en økning i 
konsentrasjonen av de fleste stoffene sammenliknet med 2013 (unntatt stasjon RU2), men 
tilstandsklassene er likevel mer eller mindre uendret.  
 
Indeksene som benyttes for tilstandsklassifisering av bløtbunnsfauna kan derfor i områder med 
industriutslipp gi en bedre tilstandsklasse enn hva faglig skjønn tilsier. Undersøkelsen ved Raudsand 
er etter vår mening et eksempel på et industripåvirket område hvor fauna er fattig (lave arts- og 
individtall) grunnet industripåvirkningen, samtidig som indeksene klassifiserer fauna til «god» 
tilstand. Konklusjonen i Oug (2013) var at klassifiseringssystemet for bløtbunnsfauna ikke var egnet 
til å detektere eventuelle effekter av miljøgifter, og siden har dette kvalitetselementet stort sett ikke 
vært benyttet ved den type industripåvirkning. NIVA anbefaler derfor at undersøkelse av 
bløtbunnsfauna ikke bør inngå i fremtidig overvåking av Tingvollfjorden ved Raudsand, med mindre 
bedriftenes utslipp av suspendert stoff eller TOC øker vesentlig og utløser krav om overvåking knyttet 
til effekter av eutrofi og organisk belastning.  
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Summary 
 
Title: Soft-bottom fauna, pollutants and metals in the sediments at Raudsand in Tingvollfjorden  
Year: 2020 
Author(s): Marijana S. Brkljacic, Gunhild Borgersen & Sigurd Øxnevad 
Source: Norwegian Institute for Water Research, ISBN 978-82-577-7274-1 
 
Bergmesteren Raudsand AS plans to expand the industrial area at Raudsand in Tingvollfjorden, which 
includes, among other things, construction of a landfill (Deponi 2) and a rock fill and quay. In advance 
of the planned construction work, a survey has been carried out to assess the biological and chemical 
status in the fjord in accordance to the Norwegian Water Regulation (the national implementation of 
the Water Framework Directive).  The survey was carried out in April 2019 at four stations (RU1, RU2, 
RU6 and RU7) in Tingvollfjorden. At each station soft-bottom fauna and sediments for analysis of 
metals and PCB7 were sampled. 
 
Ecological status was assessed by the biological quality element (BQE) soft-bottom fauna and the 
water region-specific substances copper (Cu), chromium (Cr), zinc (Zn) and PCB7 in the sediment. 
Soft-bottom fauna was classified as having "good" ecological status at all stations, however, the 
overall ecological status was downgraded from "good" to "moderate" due to high concentrations of 
copper, zinc and PCB7 in the sediments. Although the status of soft-bottom fauna was classified as 
"good" in accordance to the classifying system, it was clearly disturbed at several stations, having a 
low number of species and individuals. 
 
For the assessment of chemical status, the concentration of the priority substances (EU-priority 
pollutants) lead (Pb), cadmium (Cd) and nickel (Ni) were measured in the sediments. Both lead and 
cadmium showed "good" status at all stations. However, nickel concentrations exceeded the limit 
value (EQS), thus the overall chemical status was classified as "not good" at all stations. 
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1 Introduksjon 

1.1 Bakgrunnen for undersøkelsen 

Bergmesteren i Raudsand AS ønsker å etablere et mottaks- og gjenvinningsanlegg for uorganisk farlig 
avfall, noe som omfatter planer for oppstart av Deponi 2, utfylling av masser i sjø og utbygging av 
kaianlegg (dypvannskai). Utvidelsen inngår i en større reguleringsplan for industriområdet på 
Raudsand, og NIVA ble engasjert for å undersøke miljøtilstanden i fjorden i forkant av det planlagte 
anleggsarbeidet.  

 

1.2 Områdebeskrivelse og historikk 

Industriområdet til Bergmesteren på Raudsand ligger ved vannforekomsten «Tingvollfjorden ved 
Raudsand» (ID: 0303010902-6-C) i Molde kommune (tidl. Nesset kommune). Vannforekomsten 
befinner seg i økoregion «Norskehavet Sør» og vanntypen er ifølge Vann-Nett karakterisert som 
«Ferskvannspåvirket beskyttet fjord». 
 
På Raudsand har det vært lange tradisjoner for bergverks- og gruvedrift som kan spores tilbake til 
slutten av 1800-tallet. Det har blitt tatt ut malmforekomster fra dagbrudd og underjordiske gruver. 
Gruvedriften ved Rødsand Gruber var særlig produktiv på 1950- og 1960-tallet, og året 1964 var 
uttaket av jernmalm mellom 130-150 000 tonn (Kilde: Planbeskrivelse-planident:201601). Etter at 
malmdriften ble avviklet på 1980-tallet, har industriområdet ved Raudsand blitt benyttet til diverse 
virksomheter. Blant disse er gjenvinning og behandling av ulike typer avfallsprodukter fra 
aluminiumsindustrien, som representerer dagens virksomhet på Raudsand. 
 
Med over hundre års drift med blant annet gruvevirksomhet, masseuttak og avfallsdeponi, har 
industriaktivitetene naturlig nok satt sitt preg på området. Sedimentene i fjorden er tidligere påvist å 
være forurenset med gruveavgang, og fjordbunnen utenfor Raudsand har vært sterkt forurenset med 
kobber. Selv etter at utslippene fra gruveavgangen opphørte, har konsentrasjonene av kobber, 
vanadium og jern i området vært langt høyere enn normalt (Rygg & Næs, 1989, Rygg m.fl. 2003). I 
tillegg har virksomhet tilknyttet gjenvinning av aluminiumsavfall vært i drift i ca. 20 år. Denne 
virksomheten har utslipp av metaller som løste forbindelser og partikkelbundet aluminium til 
fjorden. Tidligere undersøkelser har også påvist at bunnfaunaen i det mest forurensede fjordpartiet 
utenfor Raudsand har vært fattig og forurensningspreget (Rygg & Næs, 1989, Rygg m.fl. 2003). 
 
Miljøtilstanden i Tingvollfjorden ved Raudsand ble sist undersøkt av NIVA i 2013 for Aleris Aluminium 
Norway AS, Raudsand (Berge m.fl. 2013). Det ble den gang gjort undersøkelser av alger og dyr på 
hardbunn, bløtbunnsfauna og miljøgifter i sediment. Hardbunnsundersøkelsene viste god økologisk 
tilstand i området. Tilsvarende ble det registrert gode forhold for bløtbunnsfauna, selv om det 
riktignok var relativt få arter og lav individtetthet på stasjonene. Konsentrasjonene av miljøgiftene 
bly, kadmium, krom, sink og til dels PCB7 i sedimentene var relativt lave, mens det ble observert 
høye nivåer av nikkel (tilsvarende «markert forurenset»). Sedimentene på samtlige stasjoner var 
«sterkt forurenset» til «meget sterkt forurenset» av kobber. Klassifisering av kjemisk tilstand var den 
gang iht. den nasjonale klassifiseringsveilederen TA- 2229/2007. 
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2 Vannforskriften og klassifisering av 

miljøtilstand 

Vannforskriften, forskrift om rammer for vannforvaltningen, har som hovedformål å sikre beskyttelse 
og bærekraftig bruk av vannmiljøet. Miljømålet er at alle vannforekomster skal ha minst god tilstand. 
Tilstanden måles både ut fra økologiske og kjemiske forhold. Vannforskriften gis nå med hjemmel i 
både forurensningsloven, plan- og bygningsloven, vannressursloven og naturmangfoldloven. 
Hjemmel i naturmangfoldloven gjør det klarere at vannforskriften også gjelder for 
kystvannsforekomster som utsettes for annen påvirkning enn det som klart kan anses som 
forurensning, for eksempel fysiske tiltak i kystvann som påvirker strømforhold og vannmengde, samt 
påvirkning fra levende dyr og planter som for eksempel fremmede organismer. De siste rettelsene i 
Vannforskriften ble gjort i januar 2019 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-
1446?q=vannforskriften). 
 
Grunnleggende i vannforskriften er karakteriseringen og klassifiseringen av vannforekomster.  
Karakteriseringen inndeler vannforekomster i vanntyper og identifiserer belastninger og 
miljøvirkninger av belastningene, mens klassifiseringen ved hjelp av systematisk overvåking definerer 
den faktiske tilstanden i en vannforekomst. Klassifiseringssystemet gir klassegrenser for en rekke 
kjemiske, fysiske og biologiske kvalitetselementer som sammen med overvåkingsdata og 
ekspertvurderinger, danner et kunnskapsbasert grunnlag for å avklare miljøtilstanden i en 
vannforekomst. 
 

Økologisk tilstand viser dagens miljøtilstand i vannforekomsten, både når det 
gjelder artssammensetning, struktur og virkemåte for økosystemet. Den beregnes 
ved en kombinasjon av parametere og indekser for ulike kvalitetselementer, 
herunder biologiske kvalitetselementer (eksempelvis bunnfauna og makroalger), 
generelle fysisk-kjemiske støtteparametere (f.eks. næringssalter og oksygen), 
hydromorfologiske støtteparametere (f.eks. strøm og eksponering) samt 
vannregionspesifikke stoffer (dvs. kjemiske forbindelser som potensielt kan skade 
vannmiljøet, men som ikke står på EUs liste over prioriterte miljøgifter).  
 
Klassifiseringssystemet for økologisk tilstand omfatter fem tilstandsklasser: svært 
god, god, moderat, dårlig og svært dårlig tilstand, der svært god tilstand også 
kalles referansetilstand (naturtilstand). For hvert kvalitetselement er det utviklet 
metoder som angir i hvor stor grad den økologiske tilstanden avviker fra 
referansetilstanden. Avviket fra referansetilstanden uttrykkes som EQR-verdier 
(Ecological Quality Ratio). EQR-verdiene normaliseres for hver parameter eller 
indeks slik at de kan sammenliknes og kombineres.  
 

Grenseverdiene for de normaliserte EQR-verdiene (nEQR) er like for alle parametere og indekser, og 
gir en tallverdi på en skala fra 0 til 1 der 1 tilsvarer referansetilstand. Tabell 1 viser grenseverdiene 
mellom de ulike tilstandsklassene. 
 
Tabell 1. Tilstandsklasser med verdier for normalisert EQR (nEQR) for økologisk tilstand. 

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 
0,8-1,0 0,6-0,8 0,4-0,6 0,2-0,4 0-0,2 
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Kjemisk tilstand bestemmes på bakgrunn av konsentrasjoner av prioriterte stoffer 
målt i vann, sediment eller biota. I vannforskriften er det nå 45 stoffer og 
stoffgrupper som er definert som prioriterte stoffer. Dette er stoffer som utgjør 
vesentlig risiko for eller via vannmiljøet. For disse stoffene er det utviklet 
grenseverdier eller miljøkvalitetsstandarder (EQS: environmental quality 
standard), som er en grense mellom «god» og «ikke god» kjemisk tilstand. Er de 
målte konsentrasjonene av prioriterte stoffer under grenseverdien settes tilstand 
til «god», og er den over settes tilstand til «ikke god». Det er nå grenseverdier for 
45 prioriterte stoffer i vann, 23 stoffer i biota og 28 stoffer i sediment. 

 
Dersom det er utslipp eller forekomst av andre stoffer utover listen over prioriterte stoffer, er det 
viktig å vurdere disse for å gi et helhetlig bilde av miljøtilstanden. I henhold til vannforskriften skal 
forurensning fra andre stoffer enn de prioriterte, som er påvist tilført vannforekomsten i betydelige 
mengder, inngå som kvalitetselement i klassifisering av økologisk tilstand. Disse stoffene omtales 
som vannregionspesifikke stoffer. Disse stoffene klassifiseres ved bruk av grenseverdier på samme 
måte som for prioriterte stoffer, men inngår i klassifisering av vannforekomster som et økologisk 
støtteelement. I vannforskriften inngår således miljøgifter i klassifiseringen av både kjemisk og 
økologisk tilstand. En oversikt over klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i en vannforekomst 
er vist i Figur 1. 
 

 
Figur 1. Prinsippskisse som viser klassifisering av miljøtilstand i en vannforekomst. Flere kvalitetselementer 

inngår i vurdering av økologisk tilstand, inkludert konsentrasjoner av vannregionspesifikke stoffer, mens 
prioriterte stoffer legges til grunn for kjemisk tilstandsvurdering.  Konsentrasjonene måles mot fastsatte 
miljøkvalitetsstandarder, såkalte EQS-verdier (Environmental Quality Standards), også kalt grenseverdier. Det 
kvalitetselementet som har dårligst tilstand styrer utfallet av den økologiske tilstandsklassifiseringen. Dersom 
biologiske kvalitetselementer er bestemt til «god» eller «svært god» kan den økologiske tilstanden nedgraderes 
til «moderat» dersom det er overskridelse av grenseverdi for vannregionspesifikke stoffer. 

God                        

- under EQS -

Ikke god                         

- over EQS -

Kjemisk      

tilstand
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3 Metoder 

3.1 Undersøkelse av bløtbunnsfauna, metaller og PCB7 i sediment 

Miljøundersøkelsen ved Raudsand i 2019 omfatter analyser av bunnfauna og ti utvalgte metaller 
samt PCB7 i sedimentene. Den har blitt gjennomført på en slik måte at en kan vurdere status for 
vannforekomsten iht. vannforskriften. Resultatene skal kunne sammenliknes med de fra tidligere 
undersøkelser, og gi et oppdatert bilde av miljøtilstanden.  
 

Bløtbunnsfauna  

Bløtbunnsfauna er et av de biologiske kvalitetselementene som inngår i klassifiseringssystemet for 
miljøtilstand i kystvann og benyttes som indikator for påvirkningstypene eutrofiering, organisk 
belastning og sedimentering (Veileder 02:2018). Bløtbunn finnes i alle dypere sjøområder og på 
steder beskyttet fra strøm- og bølgepåvirkning. Artene man finner på bløtbunn er relativt stasjonære 
slik at artssammensetningen i stor grad gjenspeiler miljøforholdene på en lokalitet. I områder med 
stor påvirkning fra for eksempel avløpsvann, avrenning fra land og annen forurensning, kan 
ømfintlige arter bli borte og medføre dominans av forurensningstolerante arter og dermed redusert 
biodiversitet (artsmangfold). Klassifiseringssystemet er utviklet for å fange opp slike endringer i 
artssammensetningen. For tilstandsklassifisering av bløtbunnsfauna brukes ulike indekser, hvorav 
noen er basert på artsmangfold, mens andre også tar i betraktning graden av ømfintlighet til artene 
som er til stede. 
 
Til hjelp for tolkning av artssammensetning brukes sedimentets kornstørrelse og innhold av organisk 
karbon og nitrogen som støtteparametere. Sedimentets kornstørrelse gir informasjon om hvor grovt- 
eller finkornet sedimentet er, hvilket kan ha stor betydning for faunaens artssammensetning. Den 
sier også noe om strømforholdene nær bunnen, der grove sedimenter tyder på erosjon mens fine 
sedimenter tyder på overveiende sedimentasjon (akkumulering). 
 
Totalt organisk karbon (TOC) er en støtteparameter som kan gi informasjon om graden av organisk 
belastning. Kunnskap om mengdeforholdet mellom organisk karbon og nitrogen i sedimentet (C:N-
forholdet) kan gi informasjon om det tilførte organiske materialet i en vannforekomst stammer fra 
landbasert aktivitet eller marin produksjon (plankton og makroalger).  
 
Innholdet av TOC, kornfordeling og TN i sedimentet benyttes som støtteparametere for 
bløtbunnsfauna, men inngår ikke i klassifiseringen av økologisk tilstand. 
 
Målinger av temperatur, saltholdighet og oksygen i vannmassene kan også gi informasjon som er 
viktig for å forstå bløtbunnsfaunaen på en lokalitet. Særlig vil oksygenforholdene i det bunn-nære 
vannet gi grunnlag for å forstå og vurdere resultatene ettersom lave oksygenforhold kan påvirke 
bunnfaunaen negativt. 
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Metaller og PCB7 i sediment 

Miljøgifter i sediment er et av elementene som benyttes for vurdering av kjemisk tilstand, især i 
områder med forurenset sjøbunn. Ved innsamling tas prøver fra overflatesedimentet, og helst fra 
områder der partikler fra vannsøylen akkumulerer på bunnen mer eller mindre uforstyrret. 
Sedimenteringshastigheten kan variere mye, men er ofte mellom 1 og 2 mm per år. Ved innsamling 
av 0-2 cm fra overflatelaget må det derfor gå mellom 10 til 20 år før man kan ta to uavhengige prøver 
fra samme sted for å overvåke tidstrend. Prøvetaking av sediment er like fullt godt egnet for 
vurdering av nåtilstand i en vannforekomst. 
 
Forbindelsene som ble undersøkt i 2019, har også blitt analysert ved tidligere undersøkelser og sist i 
2013. Disse er bly (Pb), kadmium (Cd), nikkel (Ni), kobber (Cu), krom (Cr), sink (Zn), aluminium (Al), 
jern (Fe), litium (Li), vanadium (V) og polyklorerte bifenyler (PCB7). Forbindelsene er ansett som 
miljøgifter, med unntak av metallene aluminium, jern, litium og vanadium. 
 

Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand ved undersøkte stasjoner 

I undersøkelsene ved Raudsand i 2019 er miljøtilstand vurdert på bakgrunn av biologiske og kjemiske 
parametere i sedimentene. For klassifisering av den økologiske tilstanden har det biologiske 
kvalitetselementet bløtbunnsfauna samt konsentrasjoner av de vannregionspesifikke stoffene 
kobber, krom, sink og polyklorerte bifenyler (PCB7) blitt benyttet. Den kjemiske tilstanden har blitt 
klassifisert på grunnlag av konsentrasjon av de prioriterte stoffene bly, kadmium og nikkel (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Oppsummering av undersøkte parametere som inngår i klassifisering av miljøtilstand i 
Tingvollfjorden ved Raudsand i 2019. 

  Parameter Element Habitat/Matriks Antall stasjoner 

Ø
ko

lo
gi

sk
 t

ils
ta

n
d

 

Bløtbunnsfauna Biologisk kvalitetselement Bløtbunn 4 

TOC og kornstørrelse* 
Støtteparameter for 

bunnfauna 

Sediment 4 
Kobber (Cu) 

Vannregionspesifikke 
stoffer 

Krom (Cr) 

Sink (Zn) 

PCB7 

K
je

m
is

k 
ti

ls
ta

n
d

 

Bly (Pb) 

Prioriterte stoffer Sediment 4 Kadmium (Cd) 

Nikkel (Ni) 

* Kun forklaringsvariabler - inngår ikke i klassifiseringen av økologisk tilstand 
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3.2 Feltinnsamling 

Prøvetaking av bløtbunnsfauna og sedimenter ble utført av NIVA 3. og 4. april 2019 om bord fartøyet 
«Finest». Det ble foretatt undersøkelser på fire stasjoner langs fjordbassengets dypområde; RU1, 
RU2, RU6 og RU7. Stasjonenes plassering er vist i Figur 2 og dyp og koordinater er gitt i Tabell 3. På 
samtlige stasjoner ble det også målt salinitet, temperatur og oksygen i vannmassene i en profil fra 
overflaten til bunnen.  

 
Figur 2. Kart med prøvetakingsstasjoner i Tingvollfjorden ved Raudsand. Det ble tatt prøver av bunnfauna og 

sediment samt måling av temperatur, salinitet og oksygen i hele vannsøylen på stasjonene RU1, RU2, RU6 og 
RU7.  
 

Tabell 3. Posisjoner og dyp for prøvetaking av bløtbunnsfauna og sediment i Tingvollfjorden ved Raudsand i 

2019. 
 

Vannforekomst 
 

Økoregion 
 

Vanntype Stasjon  Dyp (m) Prøvetakingsdato 
Posisjon (WGS84) 

N Ø 

 
Tingvollfjorden 
ved Raudsand 

 
Norskehavet 

Sør (H) 

 
Ferskvannspåvirket 
beskyttet fjord (4) 

 

RU1 320 03.04.2019 62,83585 8,15045 

RU2 321 04.04.2019 62,83100 8,16477 

RU6 324 04.04.2019 62,86018 8,13913 

RU7 323 03.04.2019 62,84947 8,13925 
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3.3 Prøvetakingsmetodikk  

Metodikken for innsamling av prøver ble utført iht. retningslinjene i standarden for kvantitativ 
prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (NS-EN ISO 16665:2013) og 
sedimentprøvetaking i marine områder (NS-EN ISO 5667-19). 
 

3.3.1 Bløtbunnsfauna og støtteparametere 

Bløtbunnsprøvene ble samlet inn med en van Veen-grabb med prøvetakingsareal på 0,1 m2. Det ble 
tatt fire parallelle prøver til fauna på hver stasjon. Kun grabber med tilstrekkelig prøvevolum og en 
uforstyrret sedimentoverflate ble godkjent. Hver prøve ble beskrevet visuelt mht. sedimentets 
karakter, for eksempel konsistens, lukt, lagdeling, farge, tilstedeværelse av synlige dyr og innslag av 
terrestrisk materiale. Bunnmaterialet ble siktet gjennom 5 mm og 1 mm sikter og sikteresten ble så 
konservert i en 10-20 % formalin-sjøvannsløsning. 
 
Prøver til analyse av sedimentets kornfordeling (< 63 μm) og innhold av nitrogen (TN) og total 
organisk karbon (TOC) ble tatt fra en separat grabbprøve med uforstyrret sedimentoverflate. Prøver 
for TOC og TN ble tatt fra sjiktet 0-1 cm og kornfordeling fra sjiktet 0-5 cm.  
 
Temperatur, salinitet og oksygenkonsentrasjon i vannmassene ble målt fra overflaten og ned til 
bunnen med en CTD-sonde (SAIV) med en påmontert oksygensensor. CTD-målingen ble tatt på 
samme posisjon som prøvetaking av fauna.  
 

3.3.2 Metaller og PCB7 i sedimentene  

Sedimentprøver til analyse av metaller og PCB7 ble prøvetatt med en van Veen-grabb. Kun de 
øverste 0-2 cm ble samlet inn for å få med det nyeste sedimenterte materialet fra sjøbunnen. På hver 
stasjon ble sedimentprøver hentet fra to separate grabbprøver som ble slått sammen til én 
blandprøve.  
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3.4 Analysemetode 

3.4.1 Bløtbunnsfauna og støtteparametere  

Sikteresten fra grabbprøvene ble grovsortert i hovedgrupper ved NIVAs laboratorium, henholdsvis 
flerbørstemark, bløtdyr, krepsdyr, pigghuder og andre («varia»). Dyrene ble overført til 80 % sprit og 
deretter artsbestemt til lavest mulig taksonomiske nivå av spesialister på de respektive 
hovedgruppene. Sortering og artsidentifisering ble utført i henhold til standarden NS-EN ISO 
16665:2013.  
 
Bunnfaunaen karakteriseres ved totalt antall arter, totalt antall individer og artssammensetning. På 
grunnlag av artslistene ble det regnet ut indekser for artsmangfold og ømfintlighet. Følgende 
indekser ble beregnet:  

▪ artsmangfold ved indeksene H’ (Shannon-indeksen) og ES100 (Hurlberts diversitetsindeks). 
ES100 er et anslag på hvor mange arter man kan forvente å finne dersom det plukkes ut 100 
individ tilfeldig fra prøven.  

▪ ømfintlighet ved indeksene ISI2012 (Indicator Species Index) og NSI (Norwegian Sensitivity 
Index) 

▪ den sammensatte indeksen NQI1 (Norwegian Quality Index), som kombinerer både 
artsmangfold og ømfintlighet 

 
Faunatilstanden klassifiseres ut fra indeksene etter vannforskriftens system med fem tilstandsklasser 
fra «svært god» til «svært dårlig» tilstand. Det benyttes klassegrenser som er differensiert mellom 
vanntyper og økoregioner. I dette tilfellet er stasjonene plassert i vanntypen H4. Grenseverdiene for 
denne vanntypen er vist i Tabell 4. Ut fra hver enkelt indeks beregnes normaliserte EQR-verdier 
(nEQR), som gir en samlet tilstand basert på alle de fem indeksene. nQER beregnes etter følgende 
formel: 
 

nEQR = (Indeksverdi – Klassens nedre indeksverdi)/(Klassens øvre indeksverdi – Klassens 
nedre indeksverdi)*0.2 + Klassens normEQR basisverdi 
 

 
Tabell 4. Grenseverdier for bløtbunnsindeksene for vanntype H 4-5, inkl. normalisert EQR (nEQR) fra Veileder 

02:2018 (Direktoratsgruppen 2018). NQI1=Norwegian Quality Index; H’=Shannons diversitetsindeks; 
ES100=Hurlberts diversitetsindeks; ISI2012=Indicator Species Index; NSI=Norwegian Sensitivity Index. 

Indeks 
Vanntype H 4-5      

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

NQI1 0,91 - 0,73 0,73 - 0,64 0,64 - 0,49 0,49 - 0,31 0,31 - 0 

H' 5,5 - 3,7 3,7 - 2,9 2,9 - 1,8 1,8 - 0,9 0,9 - 0 

ES₁₀₀ 46 - 23 23 - 16 16 - 9 9 - 5 5 - 0 

ISI₂₀₁₂ 13,4 - 8,7 8,7 - 7,8 7,8 - 6,4 6,4 - 4,7 4,7 - 0 

NSI 30 - 25 25 - 20 20 - 15 15 - 10 10 - 0 

nEQR 1-0,8 0,8-0,6 0,6-0,4 0,4-0,2 0,2-0 

 
Sedimentets kornstørrelse gir informasjon om hvor grovt- eller finkornet sedimentet er. Analyser av 
kornstørrelse ble utført ved Akvaplan-nivas kjemilaboratorium, der sedimentets finfraksjon (% < 63 
μm) ble bestemt ved våtsikting. I tillegg ble fraksjoner grovere enn 63 μm også beregnet, henholdsvis 
63-125 μm, 124-250 μm, 250-500 μm, 500-1000 μm, 1000-2000 μm, >2000 μm.  
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Totalt organisk karbon (TOC) og totalt nitrogen (TN) er støtteparametere som gir en indikasjon på 
graden av organisk belastning i sedimentet. Begge parametere ble analysert ved NIVAs 
kjemilaboratorium med en elementanalysator etter at uorganiske karbonater fjernes i syredamp.  
 
Organisk innhold i sediment inngår som nevnt ikke i klassifiseringssystemet i Veileder 01:2018. For 
likevel å få en indikasjon på graden av organisk belastning, benyttes Miljødirektoratets Veileder 

97:03 (Molvær m.fl.1997). Denne klassifiseringen er basert på andel finfraksjon (andel silt og leire, 
dvs. > 63 μm). For klassifiseringen av TOC standardiseres prøven derfor for teoretisk 100 % finstoff 
etter formelen:  
 

Normalisert TOC = målt TOC + 18 (1-F)  
 

hvor F er lik andelen finstoff (partikkelstørrelse < 63μm). Klassegrensene er gitt i Tabell 5.  

 
Tabell 5. Miljødirektoratets klassifisering av tilstand for organisk innhold i sediment. Karbonverdiene skal 

korrigeres for innhold av finstoff forut for klassifiseringen (kilde: Molvær m.fl.1997).  

Parameter Klassifisering av tilstand for organisk innhold i sediment 

  
Svært dårlig 

V 
Dårlig 

IV 
Moderat 

III 
God 

II 
Svært god 

I 

Organisk karbon (mg/g) >41 34-41 27-34 20-27 <20 

 
 

3.4.2 Metaller og PCB7 i sediment 

Kjemiske analyser av metaller og PCB7 i sediment ble utført av Eurofins akkrediterte 
analyselaboratorium, og tilfredsstiller krav gitt i EU Direktiv 2009/90/EC for kjemiske analyser og 
overvåking av tilstand i sedimenter. En oversikt over metoder og kvantifiseringsgrenser er gitt i 
analyserapporten i Vedlegg A, og en liste over stoffene er vist i Tabell 6.  
 
Tabell 6. Oversikt over stoffene som ble analysert i sedimentene i Tingvollfjorden ved Raudsand i 2019. Kjemisk 

tilstand bestemmes på bakgrunn av konsentrasjoner av de prioriterte stoffene. Vannregionspesifikke stoffer 
inngår i klassifisering av økologisk tilstand. 

Parameter Type stoff Vurdering 

Bly (Pb) 

Prioritert stoff Kjemisk tilstand Kadmium (Cd) 

Nikkel (Ni) 

Kobber (Cu) 

Vannregionspesifikt stoff 
Støtteelement for                                               
økologisk tilstand 

Krom (Cr) 

Sink (Zn) 

PCB7 

Aluminium (Al)  
Inngår ikke i vurdering av                                    

kjemisk- eller økologisk tilstand 
 
  

Jern (Fe)  

Litium (Li)  

Vanadium (V)  
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Resultatene er vurdert mot Miljødirektoratets fastsatte tilstandsklasser og EQS-verdier gitt i 
vannforskriften (Veileder 02:2018, Direktoratsgruppen 2018). Kjemisk tilstand blir bestemt til «god» 
eller «ikke god» avhengig av om konsentrasjon av prioriterte stoffer i sedimentet overstiger EQS-
verdi (dvs. grenseverdi) eller ikke. Likeledes klassifiseres vannregionspesifikke stoffer ved bruk av 
grenseverdier, men de legges imidlertid ikke til grunn for vurdering av kjemisk tilstand i 
vannforekomsten, men heller som støtteelement for vurdering av økologisk tilstand.  
Ved overskridelse av grenseverdier for de vannregionspesifikke stoffene kan ikke økologisk tilstand 
bli bedre enn moderat, selv om biologiske kvalitetselementer gir en bedre tilstand isolert sett.  
 
I klassifiseringssystemet som gjelder for konsentrasjoner av miljøgifter i sediment, representerer 
klassene en forventet økende grad av skade på organismesamfunnet i sedimentene. Klassegrensene 
er basert på tilgjengelig informasjon fra laboratorietester, risikovurderinger og dossierer om akutt og 
kronisk toksisitet på organismer. Utdrag av klassifiseringssystemet er vist i Tabell 7.  
 
Tabell 7. Klassifiseringssystem for sediment. Tabellen er hentet fra Veileder 02:2018 (Direktoratsgruppen 

2018). 
Klasse I 

Bakgrunn 
Klasse II 

God 
Klasse III 
Moderat 

Klasse IV 
Dårlig 

Klasse V 
Svært dårlig 

Bakgrunnsnivå 
 

Ingen toksiske 
effekter 

Kroniske effekter ved 
langtidseksponering 

Akutt toksiske effekter 
ved korttidseksponering 

Omfattende 
toksiske effekter 

Øvre grense: 
bakgrunn 

Øvre grense: 
AA-EQS, PNEC 

Øvre grense: 
MAC-EQS, PNECakutt 

Øvre grense: 
PNECakutt*AF1) 

 

1) AF: sikkerhetsfaktor  
PNEC: predikert konsentrasjon for ingen effekt 

 
Øvre grense for klasse I representerer bakgrunnsverdier, og naturtilstanden der slike data foreligger. 
For de fleste av de menneskeskapte miljøgiftene, og der miljøgiften ikke har en naturlig kilde, er øvre 
grense for klasse I satt til null. Kriteriene for øvre grense for klasse II og III i klassifiseringssystemet er i 
samsvar med vannforskriftens miljøkvalitetsstandarder for henholdsvis AA-EQS (kroniske effekter 
ved langtidseksponering) og MAC-EQS (grenseverdi for akutt toksiske effekter ved 
korttidseksponering). Øvre grense for klasse IV er basert på akutt toksisitet uten sikkerhetsfaktorer, 
og er grensen for mer omfattende toksiske effekter. Alle klassegrensene utenom øvre grense for 
klasse I er beregnet ut fra risiko/effekt. 
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4 Resultater 

4.1 Bløtbunnsfauna og støtteparametere 

 

4.1.1 Bløtbunnsfauna 

En oversikt over antall arter og individer, bløtbunnsindeksene og normaliserte EQR-verdier (nEQR) 
for de undersøkte stasjonene er gitt i Tabell 8. Her vises også hvilken tilstandsklasse hver stasjon har 
fått på grunnlag av kvalitetselementet bløtbunnsfauna. En oversikt over de mest dominerende 
artene på hver stasjon er presentert i Tabell 9. En fullstendig artsliste er gitt i Vedlegg B, og absolutte 

indeksverdier for hver grabbprøve er gitt i Vedlegg C. 
 
Samtlige av de undersøkte stasjonene ved Raudsand ble klassifisert til «god» tilstand (Tabell 8). 
Bløtbunnsfaunaen var dominert av muslinger og børstemark, og det ble funnet svært få pigghuder og 
til dels få krepsdyr på de fleste stasjonene. Generelt var faunaen relativt arts- og individfattig, noe 
som ikke fanges opp av tilstandsindeksene. 
 
Tabell 8. Gjennomsnittlige indeksverdier (for de fire grabbprøvene) for den sammensatte indeksen NQI1 

(Norwegian Quality Index), Shannon-Wiener indeksen (H’), Hurlberts diversitetsindeks (ES100) og 
sensitivitetsindeksene ISI2012 (Indicator Species Index) og NSI (Norwegian Sensitivity Index) for de undersøkte 
bløtbunnsstasjonene i Tingvollfjorden ved Raudsand, 2019. Normaliserte EQR-verdier (nEQR) er beregnet for 
hver indeks, og gjennomsnittet av disse gir nEQR for stasjonen. Gjennomsnittlig antall arter (S) og individer (N) 
per grabbprøve er også vist. Blå = Svært god tilstand, Grønn = God tilstand og Gul = Moderat tilstand. 

Økologisk tilstand for bløtbunnsfauna 

RU1 S N NQI1 H’ ES100 ISI2012 NSI 
Gj.snitt 
nEQR  

Gjennomsnittlig grabbverdi  11,5 40 0,661 2,76 * 8,5 22,7   

nEQR for gj.sn. grabbverdi   0,647 0,575 * 0,753 0,710 0,671 

RU2 S N NQI1 H’ ES100 ISI2012 NSI 
Gj.snitt 
nEQR  

Gjennomsnittlig grabbverdi  15,25 34 0,692 3,41 * 9,0 22,2   

nEQR for gj.sn. grabbverdi   0,715 0,728 * 0,812 0,687 0,735 

RU6 S N NQI1 H’ ES100 ISI2012 NSI 
Gj.snitt 
nEQR  

Gjennomsnittlig grabbverdi  27,75 95 0,732 4,01 23,5 9,3 22,6   

nEQR for gj.sn. grabbverdi   0,802 0,834 0,805 0,827 0,703 0,794 

RU7 S N NQI1 H’ ES100 ISI2012 NSI 
Gj.snitt 
nEQR  

Gjennomsnittlig grabbverdi  19,25 76,75 0,714 3,16 16,0 9,0 22,1   

nEQR for gj.sn. grabbverdi     0,765 0,664 0,600 0,814 0,684 0,705 

* Ikke tilstrekkelig antall individer for beregning av indeks 

 



78/20 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse - 20/00736-43 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse : 9. NIVA Tingvollfjorden Bløtbunnsfauna 09102020.pdf

NIVA 7539-2020 

19 

Tabell 9. Navn og antall individer av de ti mest dominerende artene per stasjon i Tingvollfjorden ved Raudsand 

2019 (0,1 m2). Prosent av totalt antall individer er også vist. 

RU1 Dyregruppe Art/Takson Antall % 

 

RU6 Dyregruppe Art/Takson Antall % 

  

MUSLINGER Thyasira equalis 54 34 

  

MUSLINGER Thyasira equalis 83 22 

BØRSTEMARK Nephtys hystricis 41 26 BØRSTEMARK Spiophanes kroyeri 35 9 

BØRSTEMARK 
Heteromastus 
filiformis 

10 6 BØRSTEMARK Heteromastus sp. 31 8 

MUSLINGER Kelliella miliaris 6 4 PØLSEORMER 
Onchnesoma 
steenstrupii 
steenstrupii 

28 7 

BØRSTEMARK Pectinaria belgica 5 3 BØRSTEMARK Heteromastus filiformis 27 7 

MUSLINGER Thyasira obsoleta 5 3 BØRSTEMARK Nephtys hystricis 25 7 

BØRSTEMARK Nephtys paradoxa 4 3 MUSLINGER Kelliella miliaris 19 5 

MUSLINGER Thyasira sp. juvenil 4 3 MUSLINGER Yoldiella lucida 16 4 

BØRSTEMARK Neogyptis rosea 3 2 MUSLINGKREPS 
Philomedes 
(Philomedes) lilljeborgi 

9 2 

BØRSTEMARK Augeneria sp. 3 2 BØRSTEMARK Chirimia biceps 8 2 

RU2 Dyregruppe Art/Takson Antall % RU7 Dyregruppe Art/Takson Antall % 

  

MUSLINGER Thyasira equalis 27 20 

  

MUSLINGER Thyasira equalis 110 36 

BØRSTEMARK 
Heteromastus 
filiformis 

21 15 MUSLINGER Kelliella miliaris 39 13 

BØRSTEMARK Nephtys hystricis 18 13 BØRSTEMARK Nephtys hystricis 37 12 

MUSLINGER Yoldiella lucida 14 10 MUSLINGER Thyasira sp. juvenil 25 8 

BØRSTEMARK 
Spiochaetopterus 
typicus 

8 6 MUSLINGER Yoldiella lucida 12 4 

BØRSTEMARK Heteromastus sp. 5 4 MUSLINGER Mendicula ferruginosa 8 3 

BØRSTEMARK Augeneria sp. 4 3 BØRSTEMARK Augeneria sp. 7 2 

BØRSTEMARK 
Lumbrineris cf. 
cingulata 

4 3 BØRSTEMARK Heteromastus filiformis 5 2 

MUSLINGER Kelliella miliaris 4 3 BØRSTEMARK Terebellides stroemii 5 2 

BØRSTEMARK Spiophanes kroyeri 3 2 SLIMORMER Nemertea indet 4 1 

 

 
RU1 
Stasjon RU1 ligger på 320 m dyp og befinner seg ca. 1,3 km sør for Raudsand. Stasjonen hadde det 
laveste registrerte artsantallet med i snitt kun 11,5 arter per grabbprøve (Tabell 8). Med totalt 24 
arter og 160 individer (per 0,4 m2) kan faunaen på stasjonen betegnes som arts- og individfattig. De 
lave arts- og individtallene gjenspeiles i de beregnede indeksene for artsmangfold H’ og ES100. 
Tilstanden ble moderat ut fra indeksen H’ mens ES100 ikke kunne beregnes ettersom individtallet var 
under 100 for alle fire grabbprøver. De øvrige indeksene, sensitivitetsindeksene ISI2012 og NSI samt 
den sammensatte indeksen NQI1, viste imidlertid god tilstand. Samlet tilstand ble «god». Den 
vanligste arten på stasjonen er muslingen Thyasira equalis (Tabell 9), som ansees å være en tolerant 
art. Høyt på listen over de mest dominerende artene, finner vi også børstemarken Heteromastus 
filiformis som er betegnet som en opportunistisk art. Såkalte «opportunistiske arter» er de med 
særlig evne til rask kolonisering eller tilpasning.  
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RU2 
Stasjon RU2 ligger på omtrent samme dyp som RU1 (321 m), men befinner seg noe lenger inn i 
fjorden. Her ble det registrert et større antall arter, men færre antall individer enn på RU1, med 
henholdsvis 33 arter og 136 individer totalt. Samtlige indekser viste «god» tilstand, med unntak av 
sensitivitetsindeksen ISI2012 som viste «svært god» tilstand. Samlet tilstand på stasjonen ble «god» 
(Tabell 8). Artssammensetningen viste innslag av tolerante- og opportunistiske arter, slik som de 
tidligere nevnte Thyasira equalis og Heteromastus filiformis, i tillegg til den rørbyggende 
børstemarken Spiochaetopterus typicus (Tabell 9). 
 

RU6  
Stasjon RU6 ligger på 324 m dyp og er den stasjonen som befinner seg lengst ut i fjorden. Med totalt 
54 arter og 380 individer (per 0,4 m2), var dette stasjonen hvor det ble registrert flest antall arter og 
individer. Dette tilsvarer et normalt til høyt artsantall og moderat individtall. Indeksene viste «svært 
god» tilstand med unntak av sensitivitetsindeksen NSI, som viste «god» tilstand (Tabell 8). Samlet 
tilstand ble imidlertid «god», men da i øvre del av klassen og på grensen til «svært god». Lik de øvrige 
stasjonene var faunaen hovedsakelig bestående av muslinger og børstemark, med den 
forurensningstolerante muslingen Thyasira equalis på topp (Tabell 9), men det var flere registrerte 
krepsdyrarter. Blant de mest dominerende artene på stasjonen, finner vi snabelormen Onchnesoma 
steenstrupii steenstrupii som er ansett å være sensitiv mot forstyrrelser som forurensning og organisk 
belastning (dvs. ikke-tolerant). Det er likevel innslag av flere arter som anses å være tolerante og 
opportunistiske, som f.eks. børstemarkene Spiophanes kroyeri og Heteromastus filiformis. 
 

RU7 
Stasjon RU7 ligger på 323 m dyp og var moderat arts- og individrik, med totalt 43 arter og 307 
individer (per 0,4 m2). Tilstanden ble «moderat» ut fra diversitetsindeksen ES100, «svært god» for 
sensitivitetsindeksen ISI2012 og «god» for de resterende indeksene (Tabell 8). Samlet tilstand for 
stasjonen ble «god». Det ble registrert få pigghuder og krepsdyr på stasjonen, og blant de ti hyppigst 
forekommende artene utgjorde muslingene Thyasira equalis og Kelliella miliaris, som begge ansees 
for å være tolerante, hele 47 % av faunaen (Tabell 9). 
 

4.1.2 Støtteparametere i sediment 

En oversikt over sedimentparametrene er gitt i Tabell 10. Alle stasjonene hadde finkornet sediment 
som klassifiseres til pelitt. Andelen leire og silt (finfraksjon < 63 µm) var relativt lik på stasjonene og 
varierte fra 86,9 % i RU1 til 91,9 % i RU6.  
 
Innholdet av normalisert organisk karbon var lavest på stasjon RU1 og tilsvarte «svært god» tilstand 
(klasse I). På stasjonen RU2 og RU6 var innholdet av TOC i sedimentet noe høyere og tilsvarte 
tilstanden «god» (klasse II), hvorav RU2 var på grensen til «svært god» tilstand. Stasjon RU7 fikk 
«moderat» tilstand, men den var tett oppimot grensen til «god». 
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Tabell 10. Kornstørrelse (andel finstoff, < 0,063 mm), innhold av TOC og normalisert TOC på 

bløtbunnstasjonene i Tingvollfjorden ved Raudsand, 2019. Klassifisering av tilstand er basert på Veileder 97:03 
(Molvær m.fl.1997), se Tabell 5.   

Stasjon 
Kornfordeling Totalt organisk karbon TOC Totalt nitrogen 

C/N forhold 
Sediment 

klassifisering (% <63 µm)  (TOC) mg/g normalisert mg/g 

RU1 86,9 13 15,4 1,4 9,3 Pelitt 

RU2 91,2 19,1 20,7 2,16 8,8 Pelitt 

RU6 91,9 21,2 22,7 2,28 9,3 Pelitt 

RU7 90,8 26,2 27,9 2,88 9,1 Pelitt 

 
C/N-forholdet (forholdstallet mellom karbon og nitrogen) kan gi indikasjon på opprinnelsen til det 
organiske materialet i sedimentet ettersom ulike typer materiale har ulikt innhold av nitrogen. 
Generelt vil sedimenter hvor detritusmaterialet hovedsakelig har sin opprinnelse i planteplankton, gi 
et C/N-forhold på 6-8 fordi planteplankton er relativt rikt på nitrogen. Derimot har bentiske 
makroalger (tang og tare) et C/N-forhold på 10-60 og terrestrisk plantemateriale >100. Sedimenter 
med stor tilførsel av terrestrisk plantemateriale har derfor gjerne et C/N-forhold >10-12. C/N-
forholdet var relativt likt mellom stasjonene ved Raudsand og lå mellom 8,8 til 9,3, noe som tyder på 
lave tilførsler av terrestrisk (landbasert) materiale. 
 

4.1.3 CTD – oksygen i bunnvann 

CTD-målingene viste at oksygenforholdene i det bunn-nære vannet var svært gode på tidspunktet for 
prøvetakingen, med oksygenkonsentrasjoner på ca. 4,8 ml O2/l og oksygenmetning på 73-74% på 
samtlige stasjoner (Tabell 11). 
 
Målingene representerer et øyeblikksbilde som ikke sier noe om hvordan oksygenforholdene varierer 
gjennom året og kan dermed ikke benyttes i tilstandsklassifisering iht. vannforskriften. De viser 
likevel at oksygenforholdet i vannet var bra på tidspunktet for prøvetaking (3.- 4. april 2019). I tillegg 
ble det ifm. prøvetakingen av fauna ikke registrert noen lukt i sedimentene, noe som tyder på at også 
oksygenforholdene i sedimentene var gode. Begge tilfeller er positivt for bunnfauna. CTD-profiler 
som viser saltholdig, temperatur, oksygenkonsentrasjon og oksygenmetning fra målingene på 
stasjonene er gitt i Vedlegg D. 
 
Tabell 11. Målt oksygenkonsentrasjon (ml O2/l) og oksygenmetning (%) i bunnvann vha. 
oksygensonde i Tingvollfjorden ved Raudsand, 2019. 

Stasjon  Dyp (m) Prøvetakingsdato 
Oksygen 

ml/l % 

RU1 325,8 04.04.2019 4,80 73 

RU2 322,5 04.04.2019 4,82 73 

RU6 325,9 04.04.2019 4,84 74 

RU7 320,2 03.04.2019 4,81 73 
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4.2 Metaller og PCB7 i sedimentene 

En oversikt over konsentrasjoner og tilstandsklasser for metaller og polyklorerte bifenyler (PCB7) i 
sedimentene ved Raudsand i 2019, er vist i Tabell 12. 

Det var varierende konsentrasjoner av metaller i sedimentprøvene, alt fra tilstandsklasse I (bakgrunn) 
til tilstandsklasse V (svært dårlig). Stasjonene RU1 og RU7, som ligger nærmest bedriftsområdet, 
hadde for de fleste miljøgifter (dvs. de prioriterte og vannregionspesifikke stoffene) gjennomgående 
høyere konsentrasjoner enn RU2 og RU6 som ligger lenger unna. Dette gir imidlertid ikke utslag i 
tilstandsklassene, som er mer eller mindre like mellom stasjonene. Stasjon RU2 viste gjennomgående 
lavere konsentrasjoner for samtlige metaller og PCB7, og er den eneste stasjonen som har «god» 
tilstandsklasse for sink og PCB7.  

Samtlige stasjoner hadde sediment med kobberkonsentrasjoner tilsvarende klasse V (svært dårlig 
tilstand). Dette forurensningsnivået kan medføre omfattende toksiske effekter på sedimentlevende 
organismer. De høye kobberkonsentrasjonene har i tidligere undersøkelser blitt nevnt som mulig 
årsak til at bunnfauna har vært påvirket (Rygg & Næs, 1989, Rygg m.fl. 2003) og kan trolig forklare 
det lave artsmangfoldet som er observert i nåværende undersøkelse. Kobber er et av de såkalte 
prioriterte farlige stoffene som myndighetene har som mål å stanse utslipp av til sjø fra norsk 
industri. 

Tabell 12. Konsentrasjoner av metaller og polyklorerte bifenyler (PCB7) i sedimentprøver fra Tingvollfjorden 

ved Raudsand i 2019. Resultatene er klassifisert i henhold til klassifiseringssystem i Veileder 02:2018 
(Direktoratsgruppen 2018). Metaller og støtteparametere som ikke inngår i klassifiseringssystemet for sediment 
er inkludert (ikke fargede celler). Merk at enhet for PCB7 er gitt i µg/kg = mikrogram pr kg (1000 µg = 1 mg).  

Klasse I 
Bakgrunn 

Klasse II 
God tilstand 

Klasse III 
Moderat tilstand 

Klasse IV 
Dårlig tilstand 

Klasse V 
Svært dårlig tilstand 

Parameter Element Enhet 
Stasjoner 

St. RU1 St. RU2 St. RU6 St. RU7 

Bly (Pb) 

Prioritert stoff 

mg/kg 

59 30 43 86 

Kadmium (Cd) 0,12 0,05 0,091 0,13 

Nikkel (Ni) 100 63 74 74 

Kobber (Cu) 

Vannregion- 
spesifikt stoff 

570 190 240 490 

Krom (Cr) 85 57 77 100 

Sink (Zn) 210 120 160 220 

Polyklorerte bifenyler (PCB7) µg/kg 14 0,6 4,4 39 

Aluminium (Al) 

Øvrige metaller mg/kg 

42 000 26 000 32 000 42 000 

Jern (Fe) 51 000 34 000 50 000 44 000 

Litium (Li) 45 33 43 51 

Vanadium (V) 190 130 160 160 

Kornstørrelse < 63 µm 

Støtteparameter 

% TS 86,9 91,2 91,9 90,8 

Totalt organisk karbon (TOC) 
mg/g 

13 19,1 21,2 26,2 

Totalt nitrogen (TN) 1,4 2,16 2,28 2,88 

Tørrstoff (TTS) % 38,1 33,2 32,8 26,7 
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4.2.1 Vannregionspesifikke stoffer 

Sedimentene hadde overskridelse av grenseverdier for ett eller flere av de vannregionspesifikke 
stoffene på samtlige stasjoner (Tabell 13). Overskridelse av grenseverdi betyr dermed at stasjonene 
ikke oppnår miljømålet for vannregionspesifikke stoffer. Alle stasjonene viste overskridelser av 
grenseverdiene for kobber. Det var også overskridelser for miljøgiftene sink og PCB7 på stasjonene, 
unntagen RU2.  
 
Tabell 13. Vurdering av vannregionspesifikke stoffer i sediment fra Raudsand mot grenseverdier (EQS) gitt i 

Veileder 02:2018 (Direktoratsgruppen 2018). Konsentrasjoner som overstiger EQS er markert med svart.  

Parameter  Enhet Grenseverdi (EQS) St. RU1 St. RU2 St. RU6 St. RU7 

Kobber (Cu) 

mg/kg 

84 570 190 240 490 

Krom (Cr) 660 85 57 77 100 

Sink (Zn) 139 210 120 160 220 

PCB7 µg/kg 4,1 14 0,6 4,4 39 

 
Bergmesteren Raudsand oppgir at de påviste konsentrasjonene av kobber, sink og PCB7 i 
sedimentene ikke samsvarer med målte utslipp fra deres virksomhet, men kan komme fra annen 
industri og historiske utslipp fra gruvedrift. 
 
Industriområdet ved Raudsand ligger ved det nedlagte gruveområdet, og det har ved tidligere 
undersøkelser blitt påvist en markert kobberforurensning av fjordbunnen selv etter at utslippene av 
gruveavgang opphørte i 1983 (Rygg & Næs, 1989, Rygg m.fl. 2003, Berge m.fl. 2013). Likeledes har 
det tidligere blitt påvist høye konsentrasjoner av sink i fjordens dypområde (nær stasjon RU7 i 2013). 
NIVAs undersøkelser fra 2013 viste at et område utenfor Raudsand (deriblant stasjon RU7) var sterkt 
forurenset med PCB (Berge m.fl. 2013). Kilden til PCB er ikke kjent, og ifølge Berge m.fl. (2013) finnes 
det ingen informasjon som tyder på at PCB kan ha blitt tilført fra produksjonen som ulike bedrifter 
har drevet på Raudsand. I rapporten ble det imidlertid påpekt at PCB, som finnes i eldre 
transformatoroljer, elektroniske komponenter (kondensatorer) og spesialmørtel, kan lekke ut og bli 
transportert ut i fjorden dersom slikt materiell brukes eller lagres på bedriftsområdet.  
 

4.2.2 Øvrige metaller 

Analyseresultatene for metallene aluminium, jern, litium og vanadium viste høye konsentrasjoner 
(Tabell 12). Resultatene er ikke uventede med tanke på historisk uttak av jernmalm (deriblant 
magnetitt (jernoksid) og vanadium) samt tidligere og nåværende aluminiumsindustri på Raudsand. 
Disse metallene regnes ikke som miljøgifter og aluminium og jern er vanlig forekommende 
grunnstoffer i jord og berggrunn. 
 

 
Foruten lokale utslipp fra industribedriftene ved Raudsand (Bergmesteren Raudsand AS og Real Alloy 
Norway AS), finnes det flere kilder som kan påvirke miljøtilstanden i Tingvollfjorden i dag. Av disse 
kan nevnes avrenning fra jordbruk og utslipp fra kommunalt avløp, akvakultur og annen industri 
hvorav Hydro Aluminium på Sunndalsøra har mange av de samme utslippskomponentene til fjorden 
som de ved Raudsand. 
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4.3 Klassifisering av tilstand 

4.3.1 Klassifisering av økologisk tilstand 

På bakgrunn av det biologiske kvalitetselementet bløtbunnsfauna samt de vannregionspesifikke 
stoffene kobber, krom, sink og polyklorerte bifenyler (PCB7) i sedimentene, klassifiseres den 
økologiske tilstanden som «moderat» ved samtlige undersøkte stasjoner ved Raudsand i 2019 (Tabell 
14). Stasjonene oppnår «god» tilstand for bløtbunnsfauna, men ettersom sedimentene hadde 
overskridelse av grenseverdier for de vannregionspesifikke stoffene, nedgraderes den samlede 
økologiske tilstanden fra «god» til «moderat». 
 
Tabell 14. Vurdering av økologisk tilstand på stasjonene i Tingvollfjorden ved Raudsand basert på det 
biologiske kvalitetselementet bløtbunnsfauna og vannregionspesifikke stoffer (miljøgifter) i sediment 
(støtteelement). Parameterne er klassifisert iht. Veileder 02:2018 (Direktoratsgruppen 2018), der Blå 
= Svært god tilstand, Grønn = God tilstand, Gul = Moderat tilstand, Oransje = Dårlig tilstand og Rød = 
Svært dårlig tilstand. 

Parameter   
    STASJONER 

St. RU1 St. RU2 St. RU6 St. RU7 

Bløtbunnsfauna 
Biologisk 

kvalitetselement 
God God God God 

Miljøgifter i sediment 
Kobber, krom, sink og 
PCB7 

Vannregionspesifikke 
stoffer 

Overskrider 
grenseverdi 

(EQS) 

Overskrider 
grenseverdi 

(EQS) 

Overskrider 
grenseverdi 

(EQS) 

Overskrider 
grenseverdi 

(EQS) 

Økologisk tilstand Moderat Moderat Moderat Moderat 

 

4.3.2 Klassifisering av kjemisk tilstand 

Kjemisk tilstand bestemmes som nevnt utfra konsentrasjoner av de prioriterte stoffene. Resultatene 
viser at nivåene av både bly og kadmium i sedimentene er lave, men ettersom det var overskridelse 
av grenseverdien for nikkel på samtlige stasjoner, ble kjemisk tilstand klassifisert som «ikke god» 
(Tabell 15). 
 
Tabell 15. Kjemisk tilstand for sediment fra Tingvollfjorden ved Raudsand. Kjemisk tilstand klassifisert basert 

på prioriterte stoffer. Klassifiseringen er gjort i henhold til grenseverdier (EQS) gitt i Veileder 02:2018 
(Direktoratsgruppen 2018). Tilstand er angitt som «god» (blått) eller «ikke god» (rødt) i forhold til om 
konsentrasjonene er under eller over fastsatt grenseverdi (EQS). 

Parameter Enhet Grenseverdi (EQS) St. RU1 St. RU2 St. RU6 St. RU7 

Bly (Pb) 
mg/kg 

tørrvekt 

150 59 30 43 86 

Kadmium (Cd) 2,5 0,12 0,05 0,091 0,13 

Nikkel (Ni) 42 100 63 74 74 

Kjemisk tilstand ikke god ikke god ikke god ikke god 
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5 Sammenlikning av dagens tilstand med 

tidligere undersøkelser 

5.1 Bløtbunnsfauna 

Stasjonene i denne undersøkelsen har blitt prøvetatt flere ganger og så langt tilbake som i 1988. 
Etter dette har samtlige stasjoner blitt undersøkt i årene 2003, 2013 og nå sist i 2019, unntagen RU6 
som ikke ble prøvetatt i 2003. En sammenlikning av resultatene fra alle år er gitt i Figur 3-Figur 6 og 
alle stasjoner og år er klassifisert etter grenseverdiene i revidert Veileder 02:2018 
(Direktoratsgruppen 2018). 
 
Siden de første undersøkelsene i 1988, har den økologiske tilstanden for bløtbunnsfauna (målt som 
gjennomsnittlige nEQR-verdier) blitt bedre på alle stasjoner. For stasjonene RU1 og RU6 har 
forbedringen gitt utslag i endret tilstandsklasse, fra «moderat» til «god» økologisk tilstand for RU1, 
og for RU6 i grensen mellom «god» og «svært god» (Figur 5). I 2013 ble tilstanden for 
bløtbunnsfauna klassifisert som «svært god» iht. den daværende veilederen (01:2009). Avviket 
mellom tilstandsklassene som presenteres i denne rapporten sammenliknet med rapporten fra 2013, 
skyldes at veilederen i mellomtiden har blitt revidert på bakgrunn av ny kunnskap, herunder nye 
metoder og nye indekser. Mens den tidligere veilederen vektla indeksen NQI1 ved klassifisering, gir 
Veileder 02:2018 en samlet tilstand basert på alle de fem indeksene (nEQR). Når den gjeldende 
veilederen legges til grunn for utregningen av tilstandsklassene, havner alle stasjonene fra 
undersøkelsen i 2013 i tilstandsklasse «god», unntagen RU6 som fremdeles ville havnet i 
tilstandsklassen «svært god». 
 
Resultatene viser en vesentlig nedgang i antall arter fra 2013 til 2019 på stasjonene RU1 og RU2 
(Figur 3 og Figur 4), mens det for RU6 og RU7 er noenlunde uendret i den samme perioden (Figur 5 
og Figur 6). En nedgang i antall individer observeres imidlertid på samtlige stasjoner.  
 
Normalisert, organisk karbon (nTOC) har data fra og med 2003 og viser små svingninger gjennom 
årene  og tilstanden basert på nTOC har vært uendret gjennom perioden, tilsvarende «svært god» 
tilstand for RU1 og «god» tilstand for RU2 og RU6. Stasjon RU7 viser imidlertid en jevn forverring i 
tilstanden, fra «svært god» tilstand i 2003 til «moderat» tilstand i 2019, noe som indikerer at 
sedimentene på stasjonen har blitt mer organisk belastet oppigjennom årene (Figur 6). 
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Figur 3. Antall arter og individer (per grabb), innhold av normalisert organisk karbon (nTOC) og nEQR for 

bløtbunnsfauna i tidsrommet 1988-2019 for stasjon RU1 utenfor Raudsand. Punkter: verdier pr grabb. Linjer: 
gjennomsnitt for alle parallelle grabber. Fargen for nTOC og nEQR angir tilstandsklasse iht. hhv. Molvær 
m.fl.1997 og Veileder 02:2018. I 1988 mangler data for normalisert organisk karbon og for resterende 
parametere er data kun fra stasjonsnivå fra dette året (antall individer per grabb er omregnet). 

 

  

  
Figur 4. Antall arter og individer (per grabb), innhold av normalisert organisk karbon (nTOC) og nEQR for 

bløtbunnsfauna i tidsrommet 1988-2019 for stasjon RU2 utenfor Raudsand. Punkter: verdier pr grabb. Linjer: 
gjennomsnitt for alle parallelle grabber. Fargen for nTOC og nEQR angir tilstandsklasse iht. hhv. Molvær 
m.fl.1997 og Veileder 02:2018. I 1988 mangler data for normalisert organisk karbon og for resterende 
parametere er data kun fra stasjonsnivå fra dette året (vist verdi for antall individer per grabb er omregnet).  
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Figur 5. Antall arter og individer (per grabb), innhold av normalisert organisk karbon (nTOC) og nEQR for 

bløtbunnsfauna i tidsrommet 1988-2019 for stasjon RU6 utenfor Raudsand. Punkter: verdier pr grabb. Linjer: 
gjennomsnitt for alle parallelle grabber. Fargen for nTOC og nEQR angir tilstandsklasse iht. hhv. Molvær 
m.fl.1997 og Veileder 02:2018. I 1988 mangler data for normalisert organisk karbon og for resterende 
parametere er data kun fra stasjonsnivå fra dette året (antall individer per grabb er omregnet). RU6 ble ikke 
prøvetatt i 2003. 

 

  

  

Figur 6. Antall arter og individer (per grabb), innhold av normalisert organisk karbon (nTOC) og nEQR for 

bløtbunnsfauna i tidsrommet 1988-2019 for stasjon RU7 utenfor Raudsand. Punkter: verdier pr grabb. Linjer: 
gjennomsnitt for alle parallelle grabber. Fargen for nTOC og nEQR angir tilstandsklasse iht. hhv. Molvær 
m.fl.1997 og Veileder 02:2018. I 1988 mangler data for normalisert organisk karbon og for resterende 
parametere er data kun fra stasjonsnivå fra dette året (antall individer per grabb er omregnet).  
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5.2 Metaller og PCB7 i sedimentene 

En sammenlikning av resultatene for metaller og PCB7 i sedimentene fra årene 2003, 2013 og 2019 
er gitt i Tabell 16 -Tabell 19 og tilstandsklassene for alle stasjoner er klassifisert etter grenseverdiene 
i Veileder 02:2018. Resultatene viser en generell nedgang i konsentrasjoner fra 2003 og fram til 2019, 
selv om dette ikke nødvendigvis gjør utslag i tilstandsklassene. Analyseresultatene fra 2019 viser dog 
en økning for de fleste stoffene når sammenliknet med siste undersøkelse fra 2013. 
 

For de prioriterte stoffene bly, kadmium og nikkel, som inngår i klassifiseringen av kjemisk tilstand, er 
tilstandsklassen for alle stasjoner uendret i perioden 2003-2019. Unntaket er kadmium som har 
endret tilstandsklasse fra «moderat» i 2003 til «svært god» i både 2013 og 2019 på stasjonene RU1 
og RU7 (Tabell 16 og Tabell 19). 
 

For de vannregionspesifikke stoffene kobber, krom, sink og PCB7, som inngår i klassifiseringen av 
økologisk tilstand, varierer tilstandsklassene fra år til år på de ulike stasjonene unntagen stasjon RU7 
(Tabell 19). På stasjon RU1 er tilstanden også uendret gjennom årene for de ulike stoffene, unntagen 
krom som har svingt mellom «god» og «svært god» tilstand, hvorav siste måling i 2019 ga 
tilstandsklasse «god». På stasjon RU2 er tilstandsklassen uendret mellom årene for kobber og PCB7, 
mens konsentrasjonene av både krom og sink har blitt redusert og tilstandsklassene forbedret fra 
2003 til 2013 og 2019 fra hhv. «god» til «svært god» for krom og «moderat» til «god» for sink (Tabell 
17). På stasjon RU6 er tilstandsklassen for kobber uendret, mens tilstandsklassene ellers varierer og 
med en forverring av tilstand fra «god» til «moderat» for sink og PCB7. 
 

Før de øvrige metallene aluminium, jern, litium og vanadium, er det en generell nedgang i 
konsentrasjonene fra 2003 og fram til 2019 for alle stasjoner. Det er imidlertid en økning for nesten 
samtlige metaller fra 2013 til 2019. Jern skiller seg ut fra de øvrige metallene og viser en markant 
økning fra 2013 til 2019 for alle stasjoner unntagen stasjon RU2 (Tabell 17). Imidlertid er jern ikke å 
regne med som en miljøgift.  
 

Tabell 16. Konsentrasjoner av metaller og polyklorerte bifenyler (PCB7) i sedimentprøver fra stasjon RU1 utenfor 

Raudsand i 2003, 2013 og 2019 (denne undersøkelsen). Resultatene er klassifisert i henhold til klassifiseringssystem i 
Veileder 02:2018. Metaller og støtteparametere som ikke inngår i klassifiseringssystemet for sediment er ikke farget.  

Stasjon Parameter   Enhet 2003 2013 2019 

St. RU1 

Bly (Pb) 

Prioritert stoff 

mg/kg 

68,6 35 59 

Kadmium (Cd) 0,3 0,087 0,12 

Nikkel (Ni) 106 87 100 

Kobber (Cu) 

Vannregion- 
spesifikt stoff 

677 360 570 

Krom (Cr) 94 53 85 

Sink (Zn) 227 150 210 

PCB7 µg/kg 28,8 6,6 14 

Aluminium (Al) 

Øvrige metaller mg/kg 

45 600 20 000 42 000 

Jern (Fe) 49 100 36 000 51 000 

Litium (Li) 62,4 22 45 

Vanadium (V) 240 35 190 

Kornstørrelse < 63 µm 

Støtteparameter 

% TS  89 90  86,9 

Totalt organisk karbon (TOC) 
mg/g 

 14,3 11,1  13 

Totalnitrogen (TN)  <1 <1,0  1,4 

Tørrstoff (TTS) % 27,5 36 38,1 
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Tabell 17. Konsentrasjoner av metaller og polyklorerte bifenyler (PCB7) i sedimentprøver fra stasjon RU2 

utenfor Raudsand i 2003, 2013 og 2019 (denne undersøkelsen). Resultatene er klassifisert i henhold til 
klassifiseringssystem i Veileder 02:2018. Metaller og støtteparametere som ikke inngår i klassifiseringssystemet 
for sediment er ikke farget.  

Stasjon Parameter   Enhet 2003 2013 2019 

St. RU2 

Bly (Pb) 

Prioritert stoff 

mg/kg 

38,3 26 30 

Kadmium (Cd) 0,2 0,046 0,05 

Nikkel (Ni) 79,2 63 63 

Kobber (Cu) 

Vannregion- 
spesifikt stoff 

215 190 190 

Krom (Cr) 89,1 54 57 

Sink (Zn) 149 120 120 

PCB7 µg/kg N.A. 1,75 0,6 

Aluminium (Al) 

Øvrige metaller mg/kg 

32 700 17 000 26 000 

Jern (Fe) 47 300 34 000 34 000 

Litium (Li) 39,7 18 33 

Vanadium (V) 178 26 130 

Kornstørrelse < 63 µm 

Støtteparameter 

% TS 87  93  91,2 

Totalt organisk karbon (TOC) 
mg/g 

17,3  12,4  19,1 

Totalnitrogen (TN)  <1  1,1 2,16 

Tørrstoff (TTS) % 34,2 40 33,2 

 
Tabell 18. Konsentrasjoner av metaller og polyklorerte bifenyler (PCB7) i sedimentprøver fra stasjon RU6 

utenfor Raudsand i 2003, 2013 og 2019 (denne undersøkelsen). Resultatene er klassifisert i henhold til 
klassifiseringssystem i Veileder 02:2018. Metaller og støtteparametere som ikke inngår i klassifiseringssystemet 
for sediment er ikke farget.  

Stasjon Parameter   Enhet 2003 2013 2019 

St. RU6 

Bly (Pb) 

Prioritert stoff 

mg/kg 

43,7 30 43 

Kadmium (Cd) 0,2 0,043 0,091 

Nikkel (Ni) 86,7 58 74 

Kobber (Cu) 

Vannregion- 
spesifikt stoff 

338 180 240 

Krom (Cr) 80 49 77 

Sink (Zn) 166 120 160 

PCB7 µg/kg N.A. 1,75 4,4 

Aluminium (Al) 

Øvrige metaller mg/kg 

35 600 16 000 32 000 

Jern (Fe) 48 600 34 000 50 000 

Litium (Li) 38,9 18 43 

Vanadium (V) 206 30 160 

Kornstørrelse < 63 µm 

Støtteparameter 

% TS  91  93 91,9 

Totalt organisk karbon (TOC) 
mg/g 

16,3  16,5  21,2 

Totalnitrogen (TN) <1  1,6  2,28 

Tørrstoff (TTS) % 41,1 33 32,8 
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Tabell 19. Konsentrasjoner av metaller og polyklorerte bifenyler (PCB7) i sedimentprøver fra stasjon RU7 

utenfor Raudsand i 2003, 2013 og 2019 (denne undersøkelsen). Resultatene er klassifisert i henhold til 
klassifiseringssystem i Veileder 02:2018. Metaller og støtteparametere som ikke inngår i klassifiseringssystemet 
for sediment er ikke farget.  

Stasjon Parameter   Enhet 2003 2013 2019 

St. RU7 

Bly (Pb) 

Prioritert stoff 

mg/kg 

176 67 86 

Kadmium (Cd) 0,59 0,15 0,13 

Nikkel (Ni) 123 60 74 

Kobber (Cu) 

Vannregion- 
spesifikt stoff 

1220 490 490 

Krom (Cr) 159 76 100 

Sink (Zn) 338 180 220 

PCB7 µg/kg N.A. 17,9 39 

Aluminium (Al) 

Øvrige metaller mg/kg 

69 100 26 000 42 000 

Jern (Fe) 37 900 25 000 44 000 

Litium (Li) 65,7 25 51 

Vanadium (V) 204 67 160 

Kornstørrelse < 63 µm 

Støtteparameter 

% TS 80   88 90,8 

Totalt organisk karbon (TOC) 
mg/g 

14,5   17,7 26,2 

Totalnitrogen (TN)  <1  2,2 2,88 

Tørrstoff (TTS) % 34 28 26,7 
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6 Konklusjoner  

Undersøkelsen av miljøtilstanden i Tingvollfjorden ved Raudsand i 2019 viser at vannforekomsten 
ikke oppnår vannforskriftens mål om minst «god» tilstand. Både økologisk og kjemisk tilstand ble 
klassifisert som «moderat» på samtlige undersøkte stasjoner. 
 
Økologisk tilstand, basert på det biologiske kvalitetselementet bløtbunnsfauna, ble klassifisert som 
«god» på alle stasjoner. Imidlertid blir den samlede økologiske tilstanden nedgradert til «moderat» 
på grunn av høyt innhold av miljøgiftene kobber, sink og PCB7 i sedimentene. 
 
Kjemisk tilstand ble vurdert på bakgrunn av bly, kadmium og nikkel i sedimentene, hvorav nikkel 
hadde konsentrasjonsmålinger over grenseverdien og tilstanden ble dermed klassifisert som «ikke 
god».  
 
De påviste konsentrasjonene av kobber i sedimentene kan medføre omfattende toksiske effekter på 
sedimentlevende organismer. Nivåene av nikkel, sink og PCB i sedimentene kan også ha kronisk 
negative effekter på sedimentlevende organismer. Det kan dermed tenkes at de høye 
konsentrasjonene av disse miljøgiftene kan være en medvirkende årsak til de lave arts- og 
individtallene som har blitt observert hos bunnfaunaen. 
 
Det ble påvist høye konsentrasjoner av metallene aluminium, litium, vanadium og jern (regnes ikke 
som miljøgifter).  
 
Bunnsedimentenes tilstand var for øvrig god mht. oksygenforhold (basert på lukt og farge) og 
organisk innhold i sedimentene (målt ved normalisert TOC). CTD-målingene viste også svært gode 
oksygenforholdene i det bunn-nære vannet. 
 
Sammenliknet med forrige miljøundersøkelse i 2013, viser resultatene fra 2019 at tilstanden for 

bløtbunnsfauna er relativt uendret. Imidlertid er det en nedgang i antall registrerte arter- og individer 

på stasjonene. For miljøgifter i sedimentene viser tre av fire stasjoner en økning i konsentrasjonen 

for de fleste stoffene (unntagen RU2), men tilstandsklassene er likevel lite endret.  
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7 Diskusjon mht. bløtbunnsfauna og miljøgifter 

Resultatene fra Raudsand viste at bløtbunnsfauna ble klassifisert til «god» tilstand, til tross for at 
fauna er både arts- og individfattig på flere av stasjonene. En slik utarmet fauna er typisk ved 
industriforurensning, liten tilgang på næring eller oksygensvinn (Borgersen m.fl. 2019). Det er 
tidligere vist at det generelt er dårlig samsvar mellom biologisk og kjemisk tilstandsklassifisering i 
industriforurensede fjorder (Oug, 2013).  
 
Dette skyldes dels at de to klassifiseringssystemene er utviklet med ulikt grunnlag og forutsetninger, 
og dels at indeksene som benyttes for klassifisering av bløtbunnsfauna i hovedsak responderer på 
organisk belastning og eutrofi. Denne type belastning fører ofte til dominans av tolerante eller 
opportunistiske enkeltarter og økt individtetthet. Ved Raudsand viser resultatene derimot en 
parallell reduksjon i antall arter og individer, noe som ikke fanges opp av indeksene. Dette gjelder 
særlig diversitetsindeksene H’ og ES100, hvor individfordelingen mellom artene (jevnhet) er 
utslagsgivende. Stress som medfører parallell reduksjon i både antall arter og individer vil øke 
jevnheten og fremstå som positivt ved at indeksverdiene for diversitetsindeksene øker (Cao og 
Hawkins, 2005).  
 
 
Indeksene som benyttes for tilstandsklassifisering av bløtbunnsfauna kan derfor i områder med 
industriutslipp gi en bedre tilstandsklasse enn hva faglig skjønn tilsier. Undersøkelsen ved Raudsand 
er etter vår mening et eksempel på et industripåvirket område hvor fauna er fattig (lave arts- og 
individtall) grunnet industripåvirkningen, samtidig som indeksene klassifiserer fauna til «god» 
tilstand. Konklusjonen i Oug (2013) var at klassifiseringssystemet for bløtbunnsfauna ikke var egnet 
til å detektere eventuelle effekter av miljøgifter, og siden har dette kvalitetselementet stort sett ikke 
vært benyttet ved den type industripåvirkning. NIVA anbefaler derfor at undersøkelse av 
bløtbunnsfauna ikke bør inngå i fremtidig overvåking av Tingvollfjorden ved Raudsand, med mindre 
bedriftenes utslipp av suspendert stoff eller TOC øker vesentlig og utløser krav om overvåking knyttet 
til effekter av eutrofi og organisk belastning.  
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Vedlegg A. 

Analyserapport for kjemiske analyser av sediment i Tingvollfjorden ved Raudsand i 2019: totalt 
nitrogen (TN), totalt organisk karbon (TOC), bly (Pb), kadmium (Cd), nikkel (Ni), kobber (Cu), krom 
(Cr), sink (Zn), aluminium (Al), jern (Fe), litium (Li), vanadium (V), polyklorerte bifenyler (PCB7), 
tørrstoff (TTS), og kornfordeling (< 63 μm). 
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ANALYSERAPPORT

Versjon:

Dato:

Gaustadalléen 21

0349 Oslo 

Tel: 02348 / (+47) 22 18 51 00

E-post: niva@niva.no

1

RapportID: 11300

22.05.2019

917-7358Analyseoppdrag:

Kunde: 
Prosjektnummer:

Marijana Brkljacic

O 190055 - Raudsand

Prøvenr.: NR-2019-06871
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU1 - 0-1

30.04.2019 30.04.2019

Stasjon : RU1 RU1

KjerneID/Replikat  : A

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-1,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

1,40 µg N/mg TS 21% 1,0Total nitrogen Intern metode (G6-2)

13,0 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)

Prøvenr.: NR-2019-06872
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU1 - 0-2

07.05.2019 07.05.2019

Stasjon : RU1 RU1

KjerneID/Replikat  : B

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-2,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

42000 mg/kg TS TS 25% 10Aluminium EN ISO 11885:2009/SS 028311 ed

. 1

Eurofins

59 mg/kg TS TS 25% 0,5Bly EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

51000 mg/kg TS TS 25% 30Jern EN ISO 11885:2009/SS 028311 ed

. 1

Eurofins

0,12 mg/kg TS TS 25% 0,01Kadmium EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

570 mg/kg TS TS 25% 0,5Kobber EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

85 mg/kg TS TS 25% 0,5Krom EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

45 mg/kg TS TS 30% 1Litium EN ISO 11885 Eurofins

100 mg/kg TS TS 25% 0,5Nikkel EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

210 mg/kg TS TS 25% 2Sink EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

190 mg/kg TS TS 35% 2Vanadium EN ISO 11885 Eurofins

0,0024 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 101 EN 16167 Eurofins

0,0022 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 118 EN 16167 Eurofins

Side 1 av 5
Tegnforklaring:

* : Ikke omfattet av akkrediteringen

<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense

Mod: Intern metode basert på angitt standard. Ytterligere informasjon om benyttet metode eller utførende laboratorie kan fås ved henvendelse til laboratoriet

Analyserapporten må kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den prøven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som våtvekt.
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Prøvenr.: NR-2019-06872
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU1 - 0-2

07.05.2019 07.05.2019

Stasjon : RU1 RU1

KjerneID/Replikat  : B

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-2,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

0,0025 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 138 EN 16167 Eurofins

0,0020 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 153 EN 16167 Eurofins

0,00063 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 180 EN 16167 Eurofins

0,0025 mg/kg TS TS 30% 0,0005PCB 28 EN 16167 Eurofins

0,0017 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 52 EN 16167 Eurofins

0,014 mg/kg TS TS 25%Sum PCB 7 EN 16167 Eurofins

38,1 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880: 2001-02 Eurofins

Prøvenr.: NR-2019-06873
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU2 - 0-1

30.04.2019 30.04.2019

Stasjon : RU2 RU2

KjerneID/Replikat  : C

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-1,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

2,16 µg N/mg TS 20% 1,0Total nitrogen Intern metode (G6-2)

19,1 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)

Prøvenr.: NR-2019-06874
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU2 - 0-2

06.05.2019 07.05.2019

Stasjon : RU2 RU2

KjerneID/Replikat  : D

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-2,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

26000 mg/kg TS TS 25% 10Aluminium EN ISO 11885:2009/SS 028311 ed

. 1

Eurofins

30 mg/kg TS TS 25% 0,5Bly EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

34000 mg/kg TS TS 25% 30Jern EN ISO 11885:2009/SS 028311 ed

. 1

Eurofins

0,050 mg/kg TS TS 25% 0,01Kadmium EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

190 mg/kg TS TS 25% 0,5Kobber EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

57 mg/kg TS TS 25% 0,5Krom EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

33 mg/kg TS TS 30% 1Litium EN ISO 11885 Eurofins

63 mg/kg TS TS 25% 0,5Nikkel EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

Side 2 av 5
Tegnforklaring:

* : Ikke omfattet av akkrediteringen

<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense

Mod: Intern metode basert på angitt standard. Ytterligere informasjon om benyttet metode eller utførende laboratorie kan fås ved henvendelse til laboratoriet

Analyserapporten må kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den prøven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som våtvekt.
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Prøvenr.: NR-2019-06874
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU2 - 0-2

06.05.2019 07.05.2019

Stasjon                     : RU2 RU2

KjerneID/Replikat  : D

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-2,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

120 mg/kg TS TS 25% 2Sink EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

130 mg/kg TS TS 35% 2Vanadium EN ISO 11885 Eurofins

< 0,00050 mg/kg TS TS 0,0005PCB 101 EN 16167 Eurofins

< 0,00050 mg/kg TS TS 0,0005PCB 118 EN 16167 Eurofins

0,00059 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 138 EN 16167 Eurofins

< 0,00050 mg/kg TS TS 0,0005PCB 153 EN 16167 Eurofins

< 0,00050 mg/kg TS TS 0,0005PCB 180 EN 16167 Eurofins

< 0,00050 mg/kg TS TS 0,0005PCB 28 EN 16167 Eurofins

< 0,00050 mg/kg TS TS 0,0005PCB 52 EN 16167 Eurofins

0,00059 mg/kg TS TS 25%Sum PCB 7 EN 16167 Eurofins

33,2 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880: 2001-02 Eurofins

Prøvenr.: NR-2019-06875
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU6 - 0-1

30.04.2019 30.04.2019

Stasjon                     : RU6 RU6

KjerneID/Replikat  : E

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-1,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

2,28 µg N/mg TS 20% 1,0Total nitrogen Intern metode (G6-2)

21,2 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)

Prøvenr.: NR-2019-06876
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU6 - 0-2

07.05.2019 07.05.2019

Stasjon                     : RU6 RU6

KjerneID/Replikat  : F

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-2,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

32000 mg/kg TS TS 25% 10Aluminium EN ISO 11885:2009/SS 028311 ed

. 1

Eurofins

43 mg/kg TS TS 25% 0,5Bly EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

50000 mg/kg TS TS 25% 30Jern EN ISO 11885:2009/SS 028311 ed

. 1

Eurofins

0,091 mg/kg TS TS 25% 0,01Kadmium EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

240 mg/kg TS TS 25% 0,5Kobber EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

Side 3 av 5
Tegnforklaring:

* : Ikke omfattet av akkrediteringen

<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense

Mod: Intern metode basert på angitt standard. Ytterligere informasjon om benyttet metode eller utførende laboratorie kan fås ved henvendelse til laboratoriet

Analyserapporten må kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den prøven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som våtvekt.
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Prøvenr.: NR-2019-06876
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU6 - 0-2

07.05.2019 07.05.2019

Stasjon                     : RU6 RU6

KjerneID/Replikat  : F

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-2,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

77 mg/kg TS TS 25% 0,5Krom EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

43 mg/kg TS TS 30% 1Litium EN ISO 11885 Eurofins

74 mg/kg TS TS 25% 0,5Nikkel EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

160 mg/kg TS TS 25% 2Sink EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

160 mg/kg TS TS 35% 2Vanadium EN ISO 11885 Eurofins

0,00073 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 101 EN 16167 Eurofins

0,00076 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 118 EN 16167 Eurofins

0,00077 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 138 EN 16167 Eurofins

0,00073 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 153 EN 16167 Eurofins

< 0,00050 mg/kg TS TS 0,0005PCB 180 EN 16167 Eurofins

0,00084 mg/kg TS TS 30% 0,0005PCB 28 EN 16167 Eurofins

0,00053 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 52 EN 16167 Eurofins

0,0044 mg/kg TS TS 25%Sum PCB 7 EN 16167 Eurofins

32,8 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880: 2001-02 Eurofins

Prøvenr.: NR-2019-06877
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU7 - 0-1

30.04.2019 30.04.2019

Stasjon                     : RU7 RU7

KjerneID/Replikat  : F

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-1,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

2,88 µg N/mg TS 20% 1,0Total nitrogen Intern metode (G6-2)

26,2 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)

Prøvenr.: NR-2019-06878
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU7 - 0-2

07.05.2019 07.05.2019

Stasjon                     : RU7 RU7

KjerneID/Replikat  : F

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-2,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

42000 mg/kg TS TS 25% 10Aluminium EN ISO 11885:2009/SS 028311 ed

. 1

Eurofins

86 mg/kg TS TS 25% 0,5Bly EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

44000 mg/kg TS TS 25% 30Jern EN ISO 11885:2009/SS 028311 ed

. 1

Eurofins

Side 4 av 5
Tegnforklaring:

* : Ikke omfattet av akkrediteringen

<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense

Mod: Intern metode basert på angitt standard. Ytterligere informasjon om benyttet metode eller utførende laboratorie kan fås ved henvendelse til laboratoriet

Analyserapporten må kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den prøven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som våtvekt.
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Prøvenr.: NR-2019-06878
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU7 - 0-2

07.05.2019 07.05.2019

Stasjon                     : RU7 RU7

KjerneID/Replikat  : F

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-2,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

0,13 mg/kg TS TS 25% 0,01Kadmium EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

490 mg/kg TS TS 25% 0,5Kobber EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

100 mg/kg TS TS 25% 0,5Krom EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

51 mg/kg TS TS 30% 1Litium EN ISO 11885 Eurofins

74 mg/kg TS TS 25% 0,5Nikkel EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

220 mg/kg TS TS 25% 2Sink EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

160 mg/kg TS TS 35% 2Vanadium EN ISO 11885 Eurofins

0,0075 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 101 EN 16167 Eurofins

0,0060 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 118 EN 16167 Eurofins

0,0057 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 138 EN 16167 Eurofins

0,0051 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 153 EN 16167 Eurofins

0,0014 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 180 EN 16167 Eurofins

0,0073 mg/kg TS TS 30% 0,0005PCB 28 EN 16167 Eurofins

0,0056 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 52 EN 16167 Eurofins

0,039 mg/kg TS TS 25%Sum PCB 7 EN 16167 Eurofins

26,7 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880: 2001-02 Eurofins

Norsk institutt for vannforskning

Rapporten er elektronisk signert

Tomas Adler Blakseth

Forsker

Side 5 av 5
Tegnforklaring:

* : Ikke omfattet av akkrediteringen

<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense

Mod: Intern metode basert på angitt standard. Ytterligere informasjon om benyttet metode eller utførende laboratorie kan fås ved henvendelse til laboratoriet

Analyserapporten må kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den prøven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som våtvekt.
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 Analyserapport Kornfordeling_080118 Redigert av : LTO

Godkjent: ______ 

 Side  1 av 2

Framsenteret, Postboks 6606, 9296 TROMSØ 

Foretaksnr.: NO 937 375 158 MVA

Tel: 77 75 03 50   e-post: kjemi@akvaplan.niva.no

ANALYSERAPPORT 
Kornfordelingsanalyse

Kunde: NIVA
Sandsfjorden - O-180389
Marijana Stenrud Brkljacic
Gaustadalléen 21
0349 OSLO

Tlf.: Dato: 29.04.2019
e-post:  Marijana.Brkljacic@niva.no

Rapport nr.: 60882/63-66
Analyseparameter(e): Full kornfordeling med statistiske parametere
Kontaktperson: Lisa Torske

Analyseansvarlig: (sign.)

Underskriftsberettiget: (sign.)

Lab id.
 

60882/63 RU1 Sediment Frossen 10.04.2019 10.04. - 25.04.2019
60882/64 RU2 Sediment Frossen 10.04.2019 10.04. - 25.04.2019
60882/65 RU6 Sediment Frossen 10.04.2019 10.04. - 25.04.2019
60882/66 RU7 Sediment Frossen 10.04.2019 10.04. - 25.04.2019

Kunde referanse:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnr./sted:

AnalyseperiodeKundens id. Matrix Mottatt LabPrøvens 
beskaffenhet 
ved mottak

Analysene gjelder bare for de prøver som er testet. De oppgitte analyseresultat omfatter ikke feil som måtte følge av prøvetagningen, 
inhomogenitet eller andre forhold som kan ha påvirket prøven før den ble mottatt av laboratoriet. Rapporten får kun kopieres i sin 
helhet og uten noen form for endringer. En eventuell klage skal leveres laboratoriet senest en måned etter mottak av analyseresultat. 
Nærmere informasjon om metodeprinsipp, måleusikkerhet etc fås ved henvendelse til laboratoriet.
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 Analyserapport Kornfordeling_080118 Redigert av : LTO

Godkjent: ______ 

 Side  2 av 2

Resultater
Kundens id.: RU1 RU2 RU6 RU7

Enhet 60882/63 60882/64 60882/65 60882/66

vekt% 86.9 91.2 91.9 90.8
vekt% 9.5 4.7 4.5 2.9
vekt% 2.0 1.9 1.0 0.7
vekt% 0.7 0.9 0.8 1.1
vekt% 0.7 1.3 1.2 2.5
vekt% 0.1 0.0 0.6 2.0
vekt% 0.0 0.0 0.0 0.0

Kumulativ vekt%  (vekt % av total masse  som er finere enn angitt diameter =siktgjennomgang) 

Kundens id.: RU1 RU2 RU6 RU7

Enhet 60882/63 60882/64 60882/65 60882/66
 

kum. vekt% 86.9 91.2 91.9 90.8
kum. vekt% 96.3 95.8 96.4 93.7
kum. vekt% 98.4 97.8 97.4 94.3
kum. vekt% 99.1 98.7 98.2 95.5
kum. vekt% 99.9 100.0 99.4 98.0
kum. vekt% 100.0 100.0 100.0 100.0

Statistiske parametere*: 
RU1 RU2 RU6 RU7

Median, D50  φ 5.677 5.784 5.803 5.776

MEAN  φ 5.677 5.784 5.803 5.776
SORTING  φ 1.475 1.434 1.407 1.704

SKEWNESS  φ -0.052 -0.070 -0.061 -0.189
KURTOSIS  φ 0.823 0.859 0.840 1.185

Klassifisering** Pelitt Pelitt Pelitt Pelitt

 

Parameter

2
1

0.125

< 0,063
0.063
0.125
0.25
0.5

 
0.063

Partikkeldiam., mm

0.25
0.5
1
2

*) Beregning av statistiske verdier er utført ved bruk av programmet "Gradistat v8" 
© Copyright Simon Blott (2010). Programmet er Excel-basert og kan lastes ned fra 
Internett på http://www.kpal.co.uk/index.html. Programmet  gir en detaljert beskrivelse av 
beregningene som utføres. 
Input-data er vekt% av hver siktefraksjon og gjeldende siktestørrelse ( i millimeter).

**) Klassifiseringen er basert på  Median D50 (φ). For verdier mellom +4 og +8 
klassifiseres sedimentet som  pelitt (evt silt).
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Vedlegg B. 

Fullstendige artslister for bløtbunnsfauna fra stasjonene som inngikk i undersøkelsene ved Raudsand 
i 2019. Antall individer er angitt for hver grabbprøve; G1=grabbprøve 1, G2=grabbprøve 2, 
G3=grabbprøve 3 og G4=grabbprøve 2.  

STASJON GRUPPENAVN FAMILIENAVN ARTSNAVN G1 G2 G3 G4 

RU1 NEMERTEA Nemertea indet 2 

RU1 POLYCHAETA Hesionidae Neogyptis rosea 2 1 

RU1 POLYCHAETA Nereididae Ceratocephale loveni 1 1 

RU1 POLYCHAETA Nephtyidae Nephtys hystricis 14 9 11 7 

RU1 POLYCHAETA Nephtyidae Nephtys paradoxa 1 3 

RU1 POLYCHAETA Lumbrineridae Augeneria sp. 1 2 

RU1 POLYCHAETA Spionidae Prionospio cirrifera 1 2 

RU1 POLYCHAETA Spionidae Spiophanes kroyeri 1 1 

RU1 POLYCHAETA Chaetopteridae Spiochaetopterus typicus 1 1 

RU1 POLYCHAETA Cirratulidae Cirratulidae indet 1 

RU1 POLYCHAETA Capitellidae Heteromastus filiformis 2 8 

RU1 POLYCHAETA Capitellidae Heteromastus sp. 1 

RU1 POLYCHAETA Pectinariidae Pectinaria belgica 1 2 2 

RU1 POLYCHAETA Ampharetidae Anobothrus laubieri 1 2 

RU1 BIVALVIA Nuculanidae Yoldiella lucida 2 

RU1 BIVALVIA Thyasiridae Mendicula ferruginosa 2 

RU1 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira equalis 8 8 30 8 

RU1 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira obsoleta 1 2 2 

RU1 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira sarsii 2 

RU1 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira sp. juvenil 4 

RU1 BIVALVIA Kelliellidae Kelliella miliaris 2 1 2 1 

RU1 CUMACEA Diastylidae Diastyloides serratus 1 

RU1 ISOPODA Parasellidae Eurycope cornuta 1 

RU1 OPHIUROIDEA Ophiuroidea juvenil 1 

RU2 NEMERTEA Nemertea indet 1 1 

RU2 POLYCHAETA Nereididae Ceratocephale loveni 1 

RU2 POLYCHAETA Nephtyidae Nephtys hystricis 4 9 4 1 

RU2 POLYCHAETA Nephtyidae Nephtys paradoxa 1 

RU2 POLYCHAETA Onuphidae Paradiopatra fiordica 1 

RU2 POLYCHAETA Onuphidae Paradiopatra quadricuspis 1 

RU2 POLYCHAETA Lumbrineridae Abyssoninoe hibernica 1 

RU2 POLYCHAETA Lumbrineridae Augeneria sp. 2 1 1 

RU2 POLYCHAETA Lumbrineridae Lumbrineridae indet 1 

RU2 POLYCHAETA Lumbrineridae Lumbrineris cf. cingulata 2 2 

RU2 POLYCHAETA Spionidae Prionospio cirrifera 1 

RU2 POLYCHAETA Spionidae Spiophanes kroyeri 1 1 1 

RU2 POLYCHAETA Chaetopteridae Spiochaetopterus typicus 3 1 1 3 
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RU2 POLYCHAETA Cirratulidae Aphelochaeta sp. 1 

RU2 POLYCHAETA Capitellidae Heteromastus filiformis 11 2 6 2 

RU2 POLYCHAETA Capitellidae Heteromastus sp. 2 1 2 

RU2 POLYCHAETA Pectinariidae Pectinaria belgica 1 1 

RU2 POLYCHAETA Ampharetidae Anobothrus laubieri 1 

RU2 POLYCHAETA Trichobranchidae Terebellides stroemii 1 

RU2 POLYCHAETA Siboglinidae Siboglinidae indet 1 

RU2 CAUDOFOVEATA Caudofoveata indet 1 

RU2 BIVALVIA Nuculanidae Yoldiella lucida 10 2 2 

RU2 BIVALVIA Pectinidae Delectopecten vitreus 1 

RU2 BIVALVIA Thyasiridae Mendicula ferruginosa 1 1 

RU2 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira equalis 3 16 6 2 

RU2 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira obsoleta 1 1 

RU2 BIVALVIA Kelliellidae Kelliella miliaris 1 2 1 

RU2 CUMACEA Diastylidae Diastyloides serratus 1 1 

RU2 AMPHIPODA Oedicerotidae Bathymedon saussurei 1 

RU2 DECAPODA Hippolytidae Eualus gaimardii 1 

RU2 DECAPODA Crangonidae Pontophilus norvegicus 1 

RU2 SIPUNCULIDA Onchnesoma steenstrupii steenstrupii 1 

RU2 OPHIUROIDEA Amphilepididae Amphilepis norvegica 1 

RU6 NEMERTEA Nemertea indet 3 1 3 

RU6 POLYCHAETA Hesionidae Neogyptis rosea 1 

RU6 POLYCHAETA Hesionidae Nereimyra woodsholea 1 

RU6 POLYCHAETA Hesionidae Oxydromus flexuosus 1 

RU6 POLYCHAETA Nereididae Ceratocephale loveni 1 

RU6 POLYCHAETA Nephtyidae Nephtys hystricis 8 4 8 5 

RU6 POLYCHAETA Onuphidae Paradiopatra fiordica 1 

RU6 POLYCHAETA Onuphidae Paradiopatra quadricuspis 1 

RU6 POLYCHAETA Lumbrineridae Abyssoninoe hibernica 1 1 

RU6 POLYCHAETA Lumbrineridae Augeneria sp. 2 1 1 1 

RU6 POLYCHAETA Lumbrineridae Augeneria cf. tentaculata 1 

RU6 POLYCHAETA Lumbrineridae Lumbrineridae indet 1 

RU6 POLYCHAETA Lumbrineridae Lumbrineris cf. cingulata 2 1 3 1 

RU6 POLYCHAETA Spionidae Prionospio cirrifera 1 

RU6 POLYCHAETA Spionidae Prionospio multibranchiata 2 

RU6 POLYCHAETA Spionidae Spiophanes kroyeri 12 8 8 7 

RU6 POLYCHAETA Chaetopteridae Spiochaetopterus typicus 1 1 3 1 

RU6 POLYCHAETA Cirratulidae Macrochaeta polyonyx 1 

RU6 POLYCHAETA Cirratulidae Tharyx killariensis 1 

RU6 POLYCHAETA Opheliidae Ophelina abranchiata 1 

RU6 POLYCHAETA Capitellidae Heteromastus filiformis 11 5 5 6 

RU6 POLYCHAETA Capitellidae Heteromastus sp. 13 10 4 4 

RU6 POLYCHAETA Maldanidae Chirimia biceps 6 1 1 

RU6 POLYCHAETA Maldanidae Euclymeninae indet 1 
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RU6 POLYCHAETA Maldanidae Maldanidae indet 1 

RU6 POLYCHAETA Oweniidae Galathowenia oculata 1 3 1 

RU6 POLYCHAETA Pectinariidae Pectinaria belgica 1 

RU6 POLYCHAETA Ampharetidae Ampharetidae indet 1 

RU6 POLYCHAETA Ampharetidae Anobothrus laubieri 1 1 

RU6 POLYCHAETA Trichobranchidae Terebellides stroemii 2 3 1 2 

RU6 POLYCHAETA Siboglinidae Siboglinidae indet 1 

RU6 CAUDOFOVEATA Caudofoveata indet 3 

RU6 CAUDOFOVEATA Solenogastres indet 1 

RU6 BIVALVIA Nuculanidae Yoldiella lucida 3 3 8 2 

RU6 BIVALVIA Pectinidae Delectopecten vitreus 1 1 2 

RU6 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira equalis 37 18 9 19 

RU6 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira obsoleta 1 1 1 1 

RU6 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira sp. juvenil 1 3 1 

RU6 BIVALVIA Kelliellidae Kelliella miliaris 5 3 1 10 

RU6 BIVALVIA Cuspidariidae Tropidomya abbreviata 3 3 

RU6 SCAPHOPODA Dentaliidae Antalis entalis 2 

RU6 SCAPHOPODA Dentaliidae Dentalium sp. 1 

RU6 SCAPHOPODA Entalinidae Entalina tetragona 1 

RU6 OSTRACODA Cypridinidae Philomedes (Philomedes) lilljeborgi 1 3 4 1 

RU6 OSTRACODA Cypridae Macrocypris minna 1 

RU6 CUMACEA Leuconidae Eudorella emarginata 1 

RU6 CUMACEA Diastylidae Diastyloides serratus 1 

RU6 TANAIDACEA Parathanidae Tanaidacea indet 1 

RU6 ISOPODA Parasellidae Eurycope sp. 1 

RU6 AMPHIPODA Oedicerotidae Bathymedon longimanus 1 1 

RU6 AMPHIPODA Oedicerotidae Synchelidium sp. 1 

RU6 SIPUNCULIDA Onchnesoma steenstrupii steenstrupii 6 2 10 10 

RU6 ASTEROIDEA Goniopectinidae Ctenodiscus crispatus 1 

RU6 OPHIUROIDEA Amphilepididae Amphilepis norvegica 1 1 

RU7 ANTHOZOA Kophobelemnon stelliferum 1 

RU7 NEMERTEA Nemertea indet 1 1 2 

RU7 POLYCHAETA Amphinomidae Paramphinome jeffreysii 1 

RU7 POLYCHAETA Aphroditidae Aphrodita aculeata 1 

RU7 POLYCHAETA Polynoidae Polynoidae indet 1 

RU7 POLYCHAETA Sigalionidae Neoleanira tetragona 2 

RU7 POLYCHAETA Hesionidae Neogyptis rosea 1 

RU7 POLYCHAETA Nephtyidae Nephtys hystricis 5 9 8 15 

RU7 POLYCHAETA Nephtyidae Nephtys sp. 1 

RU7 POLYCHAETA Glyceridae Glycera lapidum 1 1 

RU7 POLYCHAETA Onuphidae Paradiopatra fiordica 1 1 

RU7 POLYCHAETA Onuphidae Paradiopatra quadricuspis 1 1 

RU7 POLYCHAETA Lumbrineridae Augeneria sp. 6 1 

RU7 POLYCHAETA Lumbrineridae Lumbrineridae indet 2 
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RU7 POLYCHAETA Lumbrineridae Lumbrineris cf. cingulata 1 

RU7 POLYCHAETA Spionidae Spiophanes kroyeri 2 1 

RU7 POLYCHAETA Chaetopteridae Spiochaetopterus typicus 1 2 1 

RU7 POLYCHAETA Cirratulidae Cirratulidae indet 2 

RU7 POLYCHAETA Cirratulidae Macrochaeta polyonyx 2 

RU7 POLYCHAETA Cirratulidae Raricirrus beryli 1 

RU7 POLYCHAETA Scalibregmidae Scalibregma inflatum 1 

RU7 POLYCHAETA Capitellidae Heteromastus filiformis 2 3 

RU7 POLYCHAETA Capitellidae Heteromastus sp. 1 

RU7 POLYCHAETA Maldanidae Euclymeninae indet 3 

RU7 POLYCHAETA Maldanidae Maldanidae indet 1 

RU7 POLYCHAETA Ampharetidae Sosane wahrbergi 1 1 

RU7 POLYCHAETA Trichobranchidae Terebellides stroemii 1 1 2 1 

RU7 CAUDOFOVEATA Solenogastres indet 1 

RU7 BIVALVIA Nuculanidae Yoldiella lucida 3 2 4 3 

RU7 BIVALVIA Nuculanidae Yoldiella solidula 1 

RU7 BIVALVIA Pectinidae Delectopecten vitreus 2 

RU7 BIVALVIA Thyasiridae Adontorhina similis 2 

RU7 BIVALVIA Thyasiridae Mendicula ferruginosa 3 2 3 

RU7 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira equalis 54 25 18 13 

RU7 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira sp. juvenil 11 3 4 7 

RU7 BIVALVIA Kelliellidae Kelliella miliaris 13 4 3 19 

RU7 SCAPHOPODA Dentaliidae Antalis entalis 1 

RU7 CUMACEA Diastylidae Diastyloides serratus 1 

RU7 AMPHIPODA Oedicerotidae Bathymedon longimanus 1 

RU7 AMPHIPODA Synopiidae Syrrhoites pusilla 1 

RU7 DECAPODA Axiidae Calocarides coronatus 1 

RU7 SIPUNCULIDA Onchnesoma steenstrupii steenstrupii 1 1 1 

RU7 OPHIUROIDEA Amphilepididae Amphilepis norvegica 1 3 
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Vedlegg C. 

Bløtbunnsindekser per grabbprøve for stasjonene som inngikk i undersøkelsene ved Raudsand i 2019. 
S=antall arter, N=antall individer, NQI1=Norwegian Quality Index, H’=Shannons diversitetsindeks, 
ES100=Hurlberts diversitetsindeks, ISI2012=Indicator Species Index versjon 2012 og NSI=Norwegian 
Sensitivity Index versjon 2012. 

Dato NR_S Stasjon Grabb S N NQI1 H' ES100 ISI2012 NSI2012 

20190403 5241 RU1 G1 12 34 0,695 2,70 9,23 23,6 

20190403 5242 RU1 G2 12 31 0,679 3,00 8,48 23,7 

20190403 5243 RU1 G3 12 61 0,639 2,55 8,04 22,0 

20190403 5244 RU1 G4 10 34 0,620 2,80 8,21 21,7 

20190404 5245 RU2 G1 16 35 0,662 3,43 9,33 21,5 

20190404 5246 RU2 G2 14 48 0,704 2,88 9,03 23,1 

20190404 5247 RU2 G3 14 29 0,681 3,37 9,01 22,1 

20190404 5248 RU2 G4 17 24 0,715 3,97 8,51 22,0 

20190404 5249 RU6 G1 26 124 0,693 3,68 23,5 9,50 21,9 

20190404 5250 RU6 G2 22 71 0,686 3,71 8,41 21,4 

20190404 5251 RU6 G3 31 93 0,771 4,45 9,33 23,7 

20190404 5252 RU6 G4 32 92 0,773 4,19 10,08 23,3 

20190403 5253 RU7 G1 16 100 0,671 2,44 16,0 8,97 20,9 

20190403 5254 RU7 G2 12 52 0,657 2,56 9,09 22,2 

20190403 5255 RU7 G3 24 69 0,757 3,89 8,89 23,1 

20190403 5256 RU7 G4 25 86 0,770 3,74 9,12 22,2 
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Vedlegg D. 

Målinger av saltholdighet, temperatur (°C), oksygenkonsentrasjon (ml O2/l) og oksygenmetning (%) 
fra profilerende CTD/STD-sonde på stasjonene RU1, RU2, RU6 og RU7 ved Raudsand i Tingvollfjorden, 
april 2019.  

RU1 
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RU2 
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     RU6 
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       RU7 
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Gaustadalléen 21 • 0349 Oslo
Telefon: 02348 • Faks: 22 18 52 00
www.niva.no • post@niva.no

NIVA: Norges ledende kompetansesenter på vannmiljø 

NIVA gir offentlig vannforvaltning, næringsliv og allmennheten 
grunnlag for god vannforvaltning gjennom oppdragsbasert 
forsknings-, utrednings- og utviklingsarbeid. NIVA kjennetegnes 
ved stor faglig bredde og godt kontaktnett til fagmiljøer i inn- og 
utland. Faglig tyngde, tverrfaglig arbeidsform og en helhetlig 
tilnærmingsmåte er vårt grunnlag for å være en god rådgiver for 
forvaltning og samfunnsliv.



78/20 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse - 20/00736-43 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse : 1. Multiconsult - Raudsand kjemianalyser vannsøyle 2017-11.pdf

Rapport 
 
Side 1 (10) 

 N1718756 
 

9TFVWJCF85 

   
 

__________________________________________________________________ 
ALS Laboratory Group Norway AS 
PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo 
 
ALS avd. ØMM-Lab 
Yvenveien 17, N-1715 Yven 

E-post:  info.on@alsglobal.com 
Tel: + 47 22 13 18 00 
 
Epost: info.srp@alsglobal.com 
Tel: + 47 69 13 78 80 
 
Web: www.alsglobal.no 

Dokumentet er godkjent 
og digitalt undertegnet 
av Rapportør 
 
 
  

 

 

  

Mottatt dato 2017-10-31 Multiconsult AS - Ålesund 
Utstedt 2017-11-06 Arne Fagerhaug 
  Ålesund 
  Serviceboks 9 
  N-6025 Ålesund 
  Norway 
 
Prosjekt Rausand  
Bestnr 10201005 - ref; 4054 Fagerhaug  
 
 
Analyse av vann    
 
Deres prøvenavn 10201005_5 
  Sjøvann 
Prøvetatt 2017-10-30 
 
Labnummer N00538724 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Ammonium + Ammoniakk a ulev 0.018 0.01 mg/l 1 1 NADO 
       
Nitrat (NO3) a ulev <0.030  mg/l 2 1 NADO 
       
N-total a ulev 0.44 0.044 mg/l 3 1 NADO 
       
Ca (Kalsium) a ulev 377 35 mg/l 4 R NADO 
Fe (Jern) a ulev 0.0195 0.0043 mg/l 4 H NADO 
K (Kalium) a ulev 396 34 mg/l 4 R NADO 
Mg (Magnesium) a ulev 1190 141 mg/l 4 R NADO 
Na (Natrium) a ulev 9590 774 mg/l 4 R NADO 
Al (Aluminium) a ulev <10  µg/l 4 H NADO 
As (Arsen) a ulev 3.22 0.64 µg/l 4 H NADO 
Ba (Barium) a ulev 6.70 1.29 µg/l 4 H NADO 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 4 H NADO 
Co (Kobolt) a ulev <0.2  µg/l 4 H NADO 
Cr (Krom) a ulev <0.9  µg/l 4 H NADO 
Cu (Kopper) a ulev <1  µg/l 4 H NADO 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 4 F NADO 
Mn (Mangan) a ulev <0.9  µg/l 4 H NADO 
Mo (Molybden) a ulev 9.99 1.89 µg/l 4 H NADO 
Ni (Nikkel) a ulev <0.6  µg/l 4 H NADO 
Pb (Bly) a ulev <0.5  µg/l 4 H NADO 
Zn (Sink) a ulev <4  µg/l 4 H NADO 
V (Vanadium) a ulev 1.46 0.29 µg/l 4 H NADO 
       
Naftalen a ulev <0.030  µg/l 5 2 NADO 
Acenaftylen a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Acenaften a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Fluoren a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Fenantren a ulev <0.020  µg/l 5 2 NADO 
Antracen a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Fluoranten a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Pyren a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
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Deres prøvenavn 10201005_5 
  Sjøvann 
Prøvetatt 2017-10-30 
 
Labnummer N00538724 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Benso(a)antracen^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Krysen^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(b)fluoranten^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(k)fluoranten^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(a)pyren^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Dibenso(ah)antracen^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(ghi)perylen a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Indeno(123cd)pyren^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Sum PAH-16  n.d.  µg/l 5 2 NADO 
Sum PAH carcinogene^  n.d.  µg/l 5 2 NADO 
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Deres prøvenavn 10201005_15 
  Sjøvann 
Prøvetatt 2017-10-30 
 
Labnummer N00538725 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Ammonium + Ammoniakk a ulev <0.004  mg/l 1 1 NADO 
       
Nitrat (NO3) a ulev <0.030  mg/l 2 1 NADO 
       
N-total a ulev 0.40 0.04 mg/l 3 1 NADO 
       
Ca (Kalsium) a ulev 377 35 mg/l 4 R NADO 
Fe (Jern) a ulev <0.01  mg/l 4 H NADO 
K (Kalium) a ulev 395 34 mg/l 4 R NADO 
Mg (Magnesium) a ulev 1180 141 mg/l 4 R NADO 
Na (Natrium) a ulev 9580 746 mg/l 4 R NADO 
Al (Aluminium) a ulev <10  µg/l 4 H NADO 
As (Arsen) a ulev 3.60 0.64 µg/l 4 H NADO 
Ba (Barium) a ulev 6.71 1.33 µg/l 4 H NADO 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 4 H NADO 
Co (Kobolt) a ulev <0.2  µg/l 4 H NADO 
Cr (Krom) a ulev <0.9  µg/l 4 H NADO 
Cu (Kopper) a ulev <1  µg/l 4 H NADO 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 4 F NADO 
Mn (Mangan) a ulev <0.9  µg/l 4 H NADO 
Mo (Molybden) a ulev 9.74 1.88 µg/l 4 H NADO 
Ni (Nikkel) a ulev <0.6  µg/l 4 H NADO 
Pb (Bly) a ulev <0.5  µg/l 4 H NADO 
Zn (Sink) a ulev <4  µg/l 4 H NADO 
V (Vanadium) a ulev 1.41 0.28 µg/l 4 H NADO 
       
Naftalen a ulev <0.030  µg/l 5 2 NADO 
Acenaftylen a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Acenaften a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Fluoren a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Fenantren a ulev <0.020  µg/l 5 2 NADO 
Antracen a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Fluoranten a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Pyren a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(a)antracen^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Krysen^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(b)fluoranten^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(k)fluoranten^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(a)pyren^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Dibenso(ah)antracen^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(ghi)perylen a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Indeno(123cd)pyren^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Sum PAH-16  n.d.  µg/l 5 2 NADO 
Sum PAH carcinogene^  n.d.  µg/l 5 2 NADO 
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Deres prøvenavn 10201005_35 
  Sjøvann 
Prøvetatt 2017-10-30 
 
Labnummer N00538726 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Ammonium + Ammoniakk a ulev <0.004  mg/l 1 1 NADO 
       
Nitrat (NO3) a ulev <0.030  mg/l 2 1 NADO 
       
N-total a ulev 0.44 0.044 mg/l 3 1 NADO 
       
Ca (Kalsium) a ulev 393 36 mg/l 4 R NADO 
Fe (Jern) a ulev <0.01  mg/l 4 H NADO 
K (Kalium) a ulev 411 35 mg/l 4 R NADO 
Mg (Magnesium) a ulev 1240 147 mg/l 4 R NADO 
Na (Natrium) a ulev 9970 779 mg/l 4 R NADO 
Al (Aluminium) a ulev <10  µg/l 4 H NADO 
As (Arsen) a ulev 3.57 0.63 µg/l 4 H NADO 
Ba (Barium) a ulev 6.77 1.30 µg/l 4 H NADO 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 4 H NADO 
Co (Kobolt) a ulev <0.2  µg/l 4 H NADO 
Cr (Krom) a ulev <0.9  µg/l 4 H NADO 
Cu (Kopper) a ulev 1.04 0.47 µg/l 4 H NADO 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 4 F NADO 
Mn (Mangan) a ulev <0.9  µg/l 4 H NADO 
Mo (Molybden) a ulev 10.7 2.0 µg/l 4 H NADO 
Ni (Nikkel) a ulev <0.6  µg/l 4 H NADO 
Pb (Bly) a ulev <0.5  µg/l 4 H NADO 
Zn (Sink) a ulev <4  µg/l 4 H NADO 
V (Vanadium) a ulev 1.59 0.32 µg/l 4 H NADO 
       
Naftalen a ulev <0.030  µg/l 5 2 NADO 
Acenaftylen a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Acenaften a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Fluoren a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Fenantren a ulev <0.020  µg/l 5 2 NADO 
Antracen a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Fluoranten a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Pyren a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(a)antracen^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Krysen^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(b)fluoranten^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(k)fluoranten^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(a)pyren^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Dibenso(ah)antracen^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(ghi)perylen a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Indeno(123cd)pyren^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Sum PAH-16  n.d.  µg/l 5 2 NADO 
Sum PAH carcinogene^  n.d.  µg/l 5 2 NADO 
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Deres prøvenavn 10201005_110 
  Sjøvann 
Prøvetatt 2017-10-30 
 
Labnummer N00538727 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Ammonium + Ammoniakk a ulev <0.004  mg/l 1 1 NADO 
       
Nitrat (NO3) a ulev 0.13 0.013 mg/l 2 1 NADO 
       
N-total a ulev 0.43 0.043 mg/l 3 1 NADO 
       
Ca (Kalsium) a ulev 402 37 mg/l 4 R NADO 
Fe (Jern) a ulev <0.01  mg/l 4 H NADO 
K (Kalium) a ulev 432 37 mg/l 4 R NADO 
Mg (Magnesium) a ulev 1290 153 mg/l 4 R NADO 
Na (Natrium) a ulev 10600 837 mg/l 4 R NADO 
Al (Aluminium) a ulev <10  µg/l 4 H NADO 
As (Arsen) a ulev 3.64 0.67 µg/l 4 H NADO 
Ba (Barium) a ulev 6.99 1.39 µg/l 4 H NADO 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 4 H NADO 
Co (Kobolt) a ulev <0.2  µg/l 4 H NADO 
Cr (Krom) a ulev <0.9  µg/l 4 H NADO 
Cu (Kopper) a ulev <1  µg/l 4 H NADO 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 4 F NADO 
Mn (Mangan) a ulev <0.9  µg/l 4 H NADO 
Mo (Molybden) a ulev 11.1 2.1 µg/l 4 H NADO 
Ni (Nikkel) a ulev <0.6  µg/l 4 H NADO 
Pb (Bly) a ulev <0.5  µg/l 4 H NADO 
Zn (Sink) a ulev <4  µg/l 4 H NADO 
V (Vanadium) a ulev 1.60 0.32 µg/l 4 H NADO 
       
Naftalen a ulev <0.030  µg/l 5 2 NADO 
Acenaftylen a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Acenaften a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Fluoren a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Fenantren a ulev <0.020  µg/l 5 2 NADO 
Antracen a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Fluoranten a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Pyren a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(a)antracen^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Krysen^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(b)fluoranten^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(k)fluoranten^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(a)pyren^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Dibenso(ah)antracen^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(ghi)perylen a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Indeno(123cd)pyren^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Sum PAH-16  n.d.  µg/l 5 2 NADO 
Sum PAH carcinogene^  n.d.  µg/l 5 2 NADO 
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Deres prøvenavn 10201005_145 
  Sjøvann 
Prøvetatt 2017-10-30 
 
Labnummer N00538728 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Ammonium + Ammoniakk a ulev <0.004  mg/l 1 1 NADO 
       
Nitrat (NO3) a ulev <0.030  mg/l 2 1 NADO 
       
N-total a ulev 0.36 0.04 mg/l 3 1 NADO 
       
Ca (Kalsium) a ulev 419 39 mg/l 4 R NADO 
Fe (Jern) a ulev <0.01  mg/l 4 H NADO 
K (Kalium) a ulev 433 37 mg/l 4 R NADO 
Mg (Magnesium) a ulev 1310 156 mg/l 4 R NADO 
Na (Natrium) a ulev 10500 828 mg/l 4 R NADO 
Al (Aluminium) a ulev <10  µg/l 4 H NADO 
As (Arsen) a ulev 3.50 0.76 µg/l 4 H NADO 
Ba (Barium) a ulev 6.85 1.33 µg/l 4 H NADO 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 4 H NADO 
Co (Kobolt) a ulev <0.2  µg/l 4 H NADO 
Cr (Krom) a ulev <0.9  µg/l 4 H NADO 
Cu (Kopper) a ulev <1  µg/l 4 H NADO 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 4 F NADO 
Mn (Mangan) a ulev <0.9  µg/l 4 H NADO 
Mo (Molybden) a ulev 10.8 2.1 µg/l 4 H NADO 
Ni (Nikkel) a ulev <0.6  µg/l 4 H NADO 
Pb (Bly) a ulev <0.5  µg/l 4 H NADO 
Zn (Sink) a ulev <4  µg/l 4 H NADO 
V (Vanadium) a ulev 1.66 0.37 µg/l 4 H NADO 
       
Naftalen a ulev <0.030  µg/l 5 2 NADO 
Acenaftylen a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Acenaften a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Fluoren a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Fenantren a ulev <0.020  µg/l 5 2 NADO 
Antracen a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Fluoranten a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Pyren a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(a)antracen^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Krysen^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(b)fluoranten^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(k)fluoranten^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(a)pyren^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Dibenso(ah)antracen^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Benso(ghi)perylen a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Indeno(123cd)pyren^ a ulev <0.010  µg/l 5 2 NADO 
Sum PAH-16  n.d.  µg/l 5 2 NADO 
Sum PAH carcinogene^  n.d.  µg/l 5 2 NADO 
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS. 
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør. 
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf. 
n.d. betyr ikke påvist. 
n/a betyr ikke analyserbart. 
< betyr mindre enn. 
> betyr større enn. 
 
 
 
 Metodespesifikasjon 
1 Bestemmelse av ammonium, eller ammonium-N i vann 

 
Metode: SM 17udg. 4500-NH3 
Måleprinsipp: Alkalisk fenol og hypokloritt reagerer med ammonium og danner indofenolblått 

som er proporsjonal med ammoniumkonsentrasjonen.. 
Rapporteringsgrenser: Ammonium, LOD: 0.004 mg/L 
 Ammonium-N, LOD: 0.003 mg/L 
Måleusikkerhet: Relativ usikkerhet 10% 
 
 

2 Bestemmelse av Nitrat (NO3) i drikkevann eller avløpsvann  
 
Metode: DS 222+223,MOD,AK165 
Måleprinsipp: NO3-N bestemmes som differansen mellom verdien av 

NO2+NO3-N (DS 223) og verdien av NO2 (DS 222). 
 

DS 223: Nitrat reduseres til nitritt av kadmium. Metoden benytter 
kadmiumganulat med kobbersulfat pakket i en glasskolonne. Nitritt 
bestemmes ved diazotering med sulfanylamid og kobling med N-(1-
naftyl)-etylendiamid-di-hydroklorid som danner et kraftig farget 
azofargestoff som måles spektrofotometrisk ved 540nm. 

 
DS 222: Diazotisering av sulfanylamid med nitritt i fosforsyre ved pH 1.9 
og deretter dannelse av et azofargestoff med  
N-(1-naftyl)-etylendiamid. Absorbansen detekteres ved 520 nm. 

Rapporteringsgrenser: LOD 0,03 mg/L 
Måleusikkerhet: Relativ usikkerhet 4 % 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom 
prøvetakning og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
 
 
   
 
 

3 Bestemmelse av nitrogen i drikkevann, rentvann, ferskvann, sjøvann eller avløpsvann  
 
Metode: DS/EN ISO 11905-1:1998 
Måleprinsipp: Kaliumperoksodisulfat og natriumhydroksyd mikses med 

prøven og varmes så nitrogen omdannes til nitratt som igjen reduseres til 
nitritt i en glasskolonne med kadmiumgranulat og kobbersulfat. 
Nitritt bestemmes ved diazotering med sulfanylamid og kobling 
Med N-(1-naftyl)-etylendiamid-di-hydroklorid som danner et kraftig 
farget azofargestoff som måles spektrofotometrisk ved 540nm. 

Rapporteringsgrenser: Drikkevann LOD 0,04 mg/L 
Rentvann LOD 0,02 mg/l 
Ferskvann LOD 10 µg/L 
Sjøvann LOD 10 µg/L 
Avløpsvann LOD 0,5 mg/L 
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 Metodespesifikasjon 
Måleusikkerhet: Relativ usikkerhet 10 % 
 
   
 
 

4 «V-3B»  Metaller i forurenset vann, etter oppslutning 
 
Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod),  samt EPA-

metode 200.8 (mod).  
 Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode 

200.7 (mod).  
 Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852. 
 
Prøve forbehandling: 12 ml prøve blir surgjort med 1.2 ml suprapur HNO3 og kjørt i autoklav.. Ved 

analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse. Ved analyse av Ag blir prøven 
konservert med HCl. 

 
Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 10 µg/l 
 As, Arsen  0.5 µg/l 
 Ba, Barium  1 µg/l 
 Ca, Kalsium  200 µg/l 
 Cd, Kadmium 0.05 µg/l 
 Co, Kobolt  0.2 µg/l 
 Cr, Krom  0.9 µg/l 
 Cu, Kobber  1 µg/l 
 Fe, Jern  10 µg/l 
 Hg, Kvikksølv 0.02 µg/l 
 K, Kalium  400 µg/l 
 Mg, Magnesium 140 µg/l 
 Mn, Mangan  0.9 µg/l 
 Mo, Molybden 0.5 µg/l 
 Na, Natrium  500 µg/l 
 Ni, Nikkel  0.6 µg/l 
 Pb, Bly  0.5 µg/l 
 V, Vanadium  0.2 µg/l 
 Zn, Sink  4 µg/l 
 
 Rapporteringsgrensene kan variere med grad av forurensning for innsendt prøve. 
  
Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte 

koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den 
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med 
matriksinterferens,  fortynninger og lav prøvemengde. 

 
Andre opplysninger: Prøver som har et høyt innhold av klorid kan gi forhøyet rapporteringsgrense for 

As. 
 Prøver som har et høyt innhold av Mo kan gi forhøyet rapporteringsgrense for Cd. 
 
 
 

5 Bestemmelse av polyaromatiske hydrokarboner (PAH-16)   
 
Metode:  EPA 8270, ISO 6468 
Måleprinsipp:  GC-MS  
Ekstraksjonsmåte:   Heksan 
Rapporteringsgrenser:   Naftalen 0,030 µg/l 
  Acenaftylen 0,010 µg/l 
  Acenaften 0,010 µg/l 
  Fluoren 0,010 µg/l 
  Fenantren 0,020 µg/l 
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 Metodespesifikasjon 
  Antracen 0,010 µg/l 
  Fluoranten 0,010 µg/l 
  Pyren 0,010 µg/l 
  Benz(a)antracen 0,010 µg/l 
  Krysen 0,010 µg/l 
  Benzo(b)fluoranten 0,010 µg/l 
  Benzo(k)fluoranten 0,010 µg/l 
  Benzo(a)pyren 0,010 µg/l 
  Indeno(1,2,3,cd)pyren 0,010 µg/l 
  Benzo(g,h,i)perylen 0,010 µg/l 
  Dibenz(a,h)antracen 0,010 µg/l 
Måleusikkerhet:  30% 
  
 
 

 
 
 Godkjenner 
NADO Nadide Dönmez 

 
 
 
 Utf1 
F AFS 

 
Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige 
 
 

H ICP-SFMS 
 
Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige 
 
 

R ICP-AES 
 
Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige 
 

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark 
 
 

2 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia 
 
Lokalisering av andre ALS laboratorier: 
 
Ceska Lipa  Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa 
Pardubice  V Raji 906, 530 02 Pardubice 
 
Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon 
 
 

 
 
Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the 
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. 
 

                                                           
1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). 
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Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere 
informasjon, kontakt laboratoriet. 
 
Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette 
oppgis ved henvendelse til laboratoriet. 
 
Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. 
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no 
 
 
 
Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 
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Mottatt dato 2017-10-31 Multiconsult AS - Ålesund 
Utstedt 2017-11-23 Arne Fagerhaug 
  Ålesund 
  Serviceboks 9 
  N-6025 Ålesund 
  Norway 
 
Prosjekt Rausand  
Bestnr 10201005 - ref; 4054 Fagerhaug  
 
 
Analyse av vann    
 
Deres prøvenavn 10201005_5. 
  Sjøvann 
Prøvetatt 2017-10-30 
 
Labnummer N00538724 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Al (Aluminium) a ulev 3.64 1.14 µg/l 1 H NADO 
Zn (Sink) a ulev <2  µg/l 1 H NADO 
 
 
Deres prøvenavn 10201005_15. 
  Sjøvann 
Prøvetatt 2017-10-30 
 
Labnummer N00538725 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Al (Aluminium) a ulev 5.69 1.36 µg/l 1 H NADO 
Zn (Sink) a ulev <2  µg/l 1 H NADO 
 
 
Deres prøvenavn 10201005_35. 
  Sjøvann 
Prøvetatt 2017-10-30 
 
Labnummer N00538726 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Al (Aluminium) a ulev 3.34 1.12 µg/l 1 H NADO 
Zn (Sink) a ulev <2  µg/l 1 H NADO 
 
 
Deres prøvenavn 10201005_110. 
  Sjøvann 
Prøvetatt 2017-10-30 
 
Labnummer N00538727 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Al (Aluminium) a ulev 4.84 1.44 µg/l 1 H NADO 
Zn (Sink) a ulev <2  µg/l 1 H NADO 
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Deres prøvenavn 10201005_145. 
  Sjøvann 
Prøvetatt 2017-10-30 
 
Labnummer N00538728 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Al (Aluminium) a ulev 5.21 1.87 µg/l 1 H NADO 
Zn (Sink) a ulev <2  µg/l 1 H NADO 
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS. 
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør. 
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf. 
n.d. betyr ikke påvist. 
n/a betyr ikke analyserbart. 
< betyr mindre enn. 
> betyr større enn. 
 
 
 
 Metodespesifikasjon 
1 «V-5»  Metaller i saltvann (opp til 3,5% salt) 

 
Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod),  samt EPA-

metode 200.8 (mod).  
 Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode 

200.7 (mod).  
 Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852. 
 
Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per 

100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse.  
 
Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 0.7 µg/l 
 As, Arsen  0.5 µg/l 
 Ba, Barium  0.1 µg/l 
 Ca, Kalsium  200 µg/l 
 Cd, Kadmium 0.05 µg/l 
 Co, Kobolt  0.05 µg/l 
 Cr, Krom  0.1 µg/l 
 Cu, Kobber  0.5 µg/l 
 Fe, Jern  4 µg/l 
 Hg, Kvikksølv 0.002 µg/l 
 K, Kalium  500 µg/l 
 Mg, Magnesium 90 µg/l 
 Mn, Mangan  0.1 µg/l 
 Mo, Molybden 0.1 µg/l 
 Na, Natrium  120 µg/l 
 Ni, Nikkel  0.5 µg/l 
 P, Fosfor  40 µg/l 
 Pb, Bly  0.3 µg/l 
 Si, Silisium  200 µg/l 
 Sr, Strontium  50 µg/l 
 Zn, Sink  2 µg/l 
  
Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte 

koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den 
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med 
matriksinterferens,  fortynninger og lav prøvemengde. 

 
Andre opplysninger: Prøver som har et høyt innhold av klorid kan gi forhøyet rapporteringsgrense for 

As. 
 Prøver som har et høyt innhold av Mo kan gi forhøyet rapporteringsgrense for Cd. 
 
 
 

 
 
 Godkjenner 
NADO Nadide Dönmez 
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 Utf1 
H ICP-SFMS 

 
Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige 
 
 

 
 
Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the 
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. 
 
Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere 
informasjon, kontakt laboratoriet. 
 
Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette 
oppgis ved henvendelse til laboratoriet. 
 
Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. 
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no 
 
 
 
Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 
 
 

                                                           
1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). 
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Til: Bergmesteren Raudsand AS 

Fra: Norconsult AS 

Dato 2018-09-06 

Tilleggsberegninger for fortynning i resipienten 

Bakgrunn 

Bergmesteren Raudsand AS har mottatt mange høringsuttalelser fra ulike aktører på 

konsekvensutredningen utarbeidet for mulig fremtidige anlegg for mottak av ordinært og farlig avfall i 

Raudsand. Miljødirektoratet med flere har kommentert at beregnet fortynningsbehov og modellert 

fortynning for vann fra prosessanlegget tar utgangspunkt i rent vann i resipienten, men at vannet i 

resipienten ikke er rent. Basert på disse tilbakemeldingene er det gjennomført supplerende 

beregninger, som tar hensyn til at vannet i resipienten også inneholder de samme forbindelsene som 

utslippet inneholder. 

Metode 

Fortynning med vann i resipienten er beregnet basert på konsentrasjoner målt av Multiconsult i 

oktober 2017. Det er benyttet et gjennomsnitt av konsentrasjon på 15 m og 35 m ettersom utslippet 

forventes å holde seg i denne delen av vannsøylen. Konsentrasjoner målt og beregnet gjennomsnitt er 

vist i Tabell 1. 

Ammonium, nitrat og totalt nitrogen er klassifisert i henhold til grenseverdier i Veileder 02:2013: 

Klassifisering av miljøtilstand i vann – revidert 2015. Det er benyttet grenseverdier fra 

sommermånedene ettersom disse er de strengeste. Ettersom prøvene er tatt i oktober, er de tatt 

mellom sommer (juni-august) og vinter (desember-februar). Konsentrasjonene kan derfor forventes å 

ligge et sted mellom der de ligger i sommermånedene og der de ligger i vintermånedene. Metaller og 

PAH-forbindelser er klassifisert i henhold til grenseverdier i Miljødirektoratets veileder M-608 

Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota. 

Der konsentrasjon er under rapporteringsgrensen er rapporteringsgrensen benyttet i videre 

beregninger. Dette er konservativt med hensyn til vannbehov og beregnet avstand fra utslippet hvor 

ønsket konsentrasjon oppnås. 

For å beregne fortynning med vann i resipienten, som inneholder de samme forbindelsene som 

utslippsvannet, er det gjort følgende beregninger for hver forbindelse ved ulike utslippsalternativer. 

Først beregnes hvor stort volum av resipientvann som må tilsettes årlig utslipp av utslippsvann for å 

oppnå ønsket konsentrasjon (grenseverdi for kronisk og akutt effekt). Deretter beregnes forholdet 

mellom nødvendig volum av resipientvann med volum av utslippet for å kunne benytte modellert 

spredning og fortynning av utslippet til å kunne si noe om hvor langt fra utslippet ønsket konsentrasjon 

kan forventes å oppnås. 
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Tabell 1: Konsentrasjoner målt i resipient i oktober 2017 og gjennomsnitt av 15 og 35 m for bruk i beregninger. 
Farger tilsvarer tilstandsklasser. Der rapporteringsgrensen er for høy til å skille mellom tilstandsklasse II og 

høyere tilstandsklasser er det benyttet grå farge. 

 

Beregnet fortynning 

For utslipp basert på utslippstall fra Langøya er beregnet fortynningsforhold med rent vann og vann 

med konsentrasjoner målt i resipienten vist i Tabell 2 og Tabell 3.  

Forbindelse enhet 5m dyp 15m dyp 35m dyp 110m dyp 145m dyp

Gjennomsnitt 

15 og 35 m

Ammonium + Ammoniakk mg/l 0,018 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004

Nitrat (NO3) mg/l <0,030 <0,030 <0,030 0,13 <0,030 <0,03

N-total mg/l 0,44 0,4 0,44 0,43 0,36 0,42

Ca (Kalsium) mg/l 377 377 393 402 419 385

Fe (Jern) mg/l 0,0195 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

K (Kalium) mg/l 396 395 411 432 433 403

Mg (Magnesium) mg/l 1 190 1 180 1 240 1 290 1 310 1 210

Na (Natrium) mg/l 9 590 9 580 9 970 10 600 10 500 9 775

Al (Aluminium) µg/l 3,64 5,69 3,34 4,84 5,21 4,52

As (Arsen) µg/l 3,22 3,6 3,57 3,64 3,5 3,59

Ba (Barium) µg/l 6,7 6,71 6,77 6,99 6,85 6,74

Cd (Kadmium) µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Co (Kobolt) µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Cr (Krom) µg/l <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

Cu (Kopper) µg/l <1 <1 1,04 <1 <1 1,02

Hg (Kvikksølv) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Mn (Mangan) µg/l <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

Mo (Molybden) µg/l 9,99 9,74 10,7 11,1 10,8 10,22

Ni (Nikkel) µg/l <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6

Pb (Bly) µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Zn (Sink) µg/l <2 <2 <2 <2 <2 <2

V (Vanadium) µg/l 1,46 1,41 1,59 1,6 1,66 1,50

Naftalen µg/l <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Acenaftylen µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Acenaften µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Fluoren µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Fenantren µg/l <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020

Antracen µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Fluoranten µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Pyren µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Benso(a)antracen^ µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Krysen^ µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Benso(b)fluoranten^ µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Benso(k)fluoranten^ µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Benso(a)pyren^ µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Dibenso(ah)antracen^ µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Benso(ghi)perylen µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Indeno(123cd)pyren^ µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Sum PAH-16 µg/l n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Sum PAH carcinogene^ µg/l n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Tabell 2: Beregnet fortynningsforhold for å oppnå grenseverdi for tilstandsklasse II og III (M-608) for forventede 
konsentrasjoner fra prosessanlegg for farlig avfall. Vannmengde 140 000 m3 per år. 

 

Tabell 3: Beregnet fortynningsforhold for å oppnå grenseverdi for tilstandsklasse II og III (Veileder 02:2013) for 
forventede konsentrasjoner fra prosessanlegg for farlig avfall. Vannmengde 140 000 m3 per år. 

 

Bruk av andre metoder for prosessering av avfall kan medføre reduksjon i utslippene av enkelte stoffer 

og mengden vann som slippes ut. For Halosep-metoden med bruk av svovelsyre er beregnet 

fortynningsforhold med rent vann og vann med konsentrasjoner målt i resipienten vist i Tabell 4 og 

Tabell 5.  

Tabell 4: Beregnet fortynningsforhold for å oppnå grenseverdi for tilstandsklasse II og III (M-608) for forventede 
konsentrasjoner fra prosessanlegg for farlig avfall for parametere uten kjente mengder for Halosep-
prosessmetode med svovelsyre. Vannmengde 70 000 m3 per år. 

 

Forbindelse Utslipp (kg)

Gjennomsnittlig 

konsentrasjon 

(ug/l)

Grenseverdi 

(AA-EQS 

II/III) kronisk 

(ug/l)

Grenseverdi 

(MAC-EQS 

III/IV) akutt 

(ug/l)

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

kronisk med 

rent vann

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

akutt med rent 

vann

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

kronisk med 

resipientvann

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

akutt med 

resipientvann

As 2 14 0,6 8,5 24 1,7 ikke mulig 2,2

Pb 2 14 1,3 14 11 1,0 17 1,0

Cd 3 21 0,2 0,45 107 48 143 53

Cu 3 21 2,6 2,6 8,2 8,2 13 13

Cr 0,7 5 3,4 36 1,5 0,14 1,6 0,12

Hg 0,02 0,1 0,047 0,07 3,0 2,0 4,6 2,5

Ni 6 43 8,6 34 5,0 1,3 5,3 1,3

Zn 10 71 3,4 6 21 12 50 17

TBT 0,004 0,03 0,002 0,0015 14 19

Forbindelse Utslipp (kg)

Gjennomsnittlig 

konsentrasjon 

(ug/l)

Grenseverdi 

(II/III) 

moderat 

(ug/l)

Grenseverdi 

(III/IV) 

dårlig (ug/l)

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

moderat med 

rent vann

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

dårlig med 

rent vann

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

moderat med 

resipientvann

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

dårlig med 

resipientvann

N-tot 40 000 285 714 330 500 866 571 ikke mulig 3 566

Forbindelse Utslipp (kg)

Gjennomsnittlig 

konsentrasjon 

(ug/l)

Grenseverdi 

(AA-EQS 

II/III) kronisk 

(ug/l)

Grenseverdi 

(MAC-EQS 

III/IV) akutt 

(ug/l)

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

kronisk med 

rent vann

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

akutt med rent 

vann

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

kronisk med 

resipientvann

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

akutt med 

resipientvann

As 2 29 0,6 8,5 48 3,4 ikke mulig 5,1

Cr 0,7 10 3,4 36 2,9 0,28 3,6 0,26

Hg 0,02 0,29 0,047 0,07 6,1 4,1 9,8 5,3

Ni 6 86 8,6 34 10 2,5 11 2,5

Zn 10 143 3,4 6 42 24 101 35

TBT 0,004 0,06 0,002 0,0015 29 38
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Tabell 5: Beregnet fortynningsforhold for å oppnå grenseverdi for tilstandsklasse II og III (M-608 og Veileder 
02:2013) for forventede konsentrasjoner fra prosessanlegg for farlig avfall for parametere med kjente mengder for 

Halosep-prosessmetode med svovelsyre. Vannmengde 70 000 m3 per år. 

 

I tillegg til vann fra prosessanlegget skal vann fra gruvene, sigevann og vann fra aktive fjellhaller føres 

til samme utslippspunkt. Dette vannet er betydelig renere enn vannet fra prosessanlegget og er 

behandlet som rent i beregninger i Tabell 6 og Tabell 7. 

Tabell 6: Beregnet fortynningsforhold for å oppnå grenseverdi for tilstandsklasse II og III (M-608) for forventede 
konsentrasjoner fra prosessanlegg for farlig avfall for parametere uten kjente mengder for Halosep-
prosessmetode med svovelsyre. Vannmengde inkludert tørrværsvann 140 000 m3 per år. 

 

Tabell 7: Beregnet fortynningsforhold for å oppnå grenseverdi for tilstandsklasse II og III (M-608 og Veileder 
02:2013) for forventede konsentrasjoner fra prosessanlegg for farlig avfall for parametere med kjente mengder for 
Halosep-prosessmetode med svovelsyre. Vannmengde inkludert tørrværsvann 140 000 m3 per år. 

 

Usikkerheter  

Målt konsentrasjon representerer et enkelt tidspunkt for prøvetaking og tar derfor ikke hensyn til 

variasjon over tid. 

For flere av forbindelsene er konsentrasjon målt i resipienten under rapporteringsgrensen. For disse 

forbindelsene vil beregnet vannbehov være konservativt høyt. 

Prøvene er tatt midt mellom sommer og vintersesong for klassifisering av næringsstoffer, likevel er 

sommerkonsentrasjon benyttet i beregningene. Dette gir konservativt høye volum nødvendig for 

fortynning. 

Forbindelse Utslipp

Gjennomsnittlig 

konsentrasjon 

(ug/l)

Grenseverdi 

(AA-EQS 

II/III) kronisk 

(ug/l)

Grenseverdi 

(MAC-EQS 

III/IV) akutt 

(ug/l)

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

kronisk med 

rent vann

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

akutt med 

rent vann

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

kronisk med 

resipientvann

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

akutt med 

resipientvann

Suspendert stoff kg

Salter tonn 30 000 428 571 429

Nitrogen tonn 25 357 143 330 500 1082 714 ikke mulig 4 459

Kobber kg 2 29 2,6 2,6 11 11 17 17

Bly kg 1 14 1,3 14 11 1,0 17 1,0

Kadmium kg 1 14 0,2 0,45 71 32 95 36

Forbindelse Utslipp (kg)

Gjennomsnittlig 

konsentrasjon 

(ug/l)

Grenseverdi 

(AA-EQS 

II/III) kronisk 

(ug/l)

Grenseverdi 

(MAC-EQS 

III/IV) akutt 

(ug/l)

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

kronisk med 

rent vann

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

akutt med rent 

vann

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

kronisk med 

resipientvann

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

akutt med 

resipientvann

As 2 14 0,6 8,5 24 1,7 ikke mulig 2,2

Cr 0,7 5 3,4 36 1,5 0,14 1,6 0,12

Hg 0,02 0,1 0,047 0,07 3,0 2,0 4,6 2,5

Ni 6 43 8,6 34 5,0 1,3 5,3 1,3

Zn 10 71 3,4 6 21 12 50 17

TBT 0,004 0,03 0,002 0,0015 14 19

Forbindelse Utslipp

Gjennomsnittlig 

konsentrasjon 

(ug/l)

Grenseverdi 

(AA-EQS 

II/III) kronisk 

(ug/l)

Grenseverdi 

(MAC-EQS 

III/IV) akutt 

(ug/l)

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

kronisk med 

rent vann

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

akutt med 

rent vann

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

kronisk med 

resipientvann

Fortynnings-

forhold for å 

oppnå 

grenseverdi 

akutt med 

resipientvann

Salter tonn 30 000 214 285 714

Nitrogen tonn 25 178 571 330 500 541 357 ikke mulig 2 227

Kobber kg 2 14 2,6 2,6 5,5 5,5 8,4 8,4

Bly kg 1 7,1 1,3 14 5,5 0,51 8,3 0,49

Kadmium kg 1 7,1 0,2 0,45 36 16 47 18
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Vurderinger 

For arsen og nitrogen er konsentrasjonen målt i resipient høyere enn den kroniske (strengeste) 

grenseverdien. For disse vil det ikke være mulig å oppnå konsentrasjon i god tilstand uansett hvor 

mye utslippet blandes med resipienten. Dette er vurdert tidligere, siden innholdet kommer fra andre 

kilder rundt fjorden (inkl. elveutslipp). Det beregnede lokale utslippet av disse stoffene utgjør kun en 

svært liten del av disse utslippene, f.eks. anslått 2-3% av nitrogenutslippet. 

Forskjellen på beregnet fortynningsbehov med konsentrasjon i resipient sammenlignet med rent vann 

varierer rundt 50 % for noen av forbindelsene. Foruten nitrogen og arsen, er sink og kadmium de to 

andre forbindelsene det får mest betydning for ettersom det i mange tilfeller er to av forbindelsene det 

er størst fortynningsbehov for.  

Denne endringen forandrer ikke på hovedkonklusjonen fra tidligere, nemlig at utslippet raskt vil få 

tilstrekkelig fortynning av tungmetaller og miljøgifter. Det vil fortsatt være snakk om en at en fortynning 

på 66-170 ganger (avhengig av vannmengde og utslippsbetingelser) kan forventes i en avstand på 

rundt 100 meter fra utslippet når det gjelder tungmetaller og miljøgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J02 2018-09-06 For bruk Pebec JFJ SIKSU 

A01 2018-09-03 Til fagkontroll Pebec   

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 

tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 
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Utkast til endret tillatelse for Deponi 2 i Raudsand 

Miljødirektoratet ber om kommentarer til utkast til vilkår for avslutnings- og 
etterdrift av Deponi 2 i Raudsand. Vilkårene er midlertidige og vil oppdateres 
når avslutning av deponiet nærmer seg. 
 
Vi har også endret fristen for avslutning av Møllestøvdeponiet til 30. juni 2021. 
 
Vi ber om eventuelle kommentarer til utkastet innen 2 uker.  

 
 
Bergmesteren Raudsand har sendt inn forslag til soneplan for avslutning av Deponi 2 i Raudsand og 
plan for øvrige avslutningstiltak og etterdrift av deponiet. Dette er i tråd med utredningskrav som 
Miljødirektoratet har gitt i tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Deponi 2 og 
Møllestøvdeponiet.  Basert på de mottatte planene har Miljødirektoratet nå endret enkelte av 
vilkårene i tillatelsen.  
 
Bergmesteren Raudsand har også søkt om utsatt frist for tildekking av Møllestøvdeponiet. Endring av 
vilkår for Møllestøvdeponiet er også omfattet av utkastet.  
 
Vi oversender utkastet til Bergmesteren Raudsand, Molde kommune, Møre og Romsdal 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal for uttalelse og ber om deres innspill dersom 
dere har kommentarer til forslaget om endrede vilkår. For oversiktens skyld vedlegger vi også 
saksfremstillingen slik at det skal være lettere å sette seg inn i saken. Frist for å uttale seg er 2 
uker fra brevet er mottatt.  
  
Vi understreker at dette er et utkast, og at vedtaket ikke er fattet enda. Tillatelsen kan påklages 
senere når den er endelig vedtatt.  

Molde kommune 
Rådhusplassen 1 
6413 Molde 

 
 
Oslo, 27.10.2020 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2019/802 

Saksbehandler: 
Ellen Margrethe Svinndal 
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ragnhild Orvik Ellen Margrethe Svinndal 
seksjonsleder sjefingeniør 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
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Utkast til vedtaksbrev for endret tillatelse for Deponi 2 
Vi viser til søknad om utsatt frist for avslutning av Møllestøvdeponiet, datert 26. august 2020, og 
kommentar til varsel av 21. oktober 2020, oversendelse av avslutnings- og etterdriftsplan for Deponi 
2 den 8. mai 2020 samt utfyllende informasjon om avslutningsplanen oversendt 30. september 2020.  

1 Vedtak 

Miljødirektoratet endrer tillatelse til forurensende virksomhet. Den oppdaterte tillatelsen med krav 
og vilkår ligger vedlagt. Endringene i tillatelsen gjelder fra xxxxx.  

Det er gjort følgende endringer: 

- Punkt 9.1.3: ny frist for å avslutte Møllestøvdeponiet. 
- Punkt 9.2.5: det er henvist til soneplanen i avslutnings- og etterdriftsplanen. 
- Punkt 9.2.5: det er satt spesifikke krav til topptettingen. 
- Punkt 9.2.6: det er lagt inn et ekstra målepunkt for måling av urenset sigevann og 

omformulert krav til setningskontroll. 

Endringene i tillatelsen er gjort med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd nr. 6.  

Bergmesteren Raudsand skal betale et gebyr for Miljødirektoratets saksbehandling. Gebyret 
fastsettes til 16 600 kroner. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4. 

 

1.1 Frister 
Innen 30. juni 2021 skal Bergmesteren Raudsand sørge for at: 

- Møllestøvdeponiet er ferdig tildekket og avsluttet. 

Se også den oppdaterte tillatelsen. 

 

Bergmesteren Raudsand AS 
 

 

 

Oslo, xx.xx.2020 

 
Deres ref.: 
Tore Frogner 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2019/802 

Saksbehandler: 
Ellen Margrethe Svinndal 
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2 Kort om bakgrunnen for saken 

2.1 Søknad om utsatt frist for tildekking av Møllestøvdeponiet 
I brev av datert 26. august 2020 søker Bergmesteren Raudsand om utsatt frist for å dekke til 
Møllestøvsekkene i Raudsand. Fristen i tillatelsen etter forurensningsloven var opprinnelig satt til 
31. oktober 2020. Bedriften opplyser om at arbeidene har ikke blitt fullført på grunn av manglende 
tillatelser fra kommunen og de søkte opprinnelig om 6 måneders utsatt frist fra byggetillatelse blir 
gitt for å ferdigstille tiltakene, evt. med forlengelse dersom arbeidene ikke kan gjøres ferdig pga. 
vinteren. I uttalelse til varsel om vedtak den 21. oktober 2020 skriver Bergmesteren at de enda ikke 
har mottatt skriftlig igangsettingstillatelsen slik at arbeidene kan starte. De vil derfor bli ytterligere 
forsinket med tildekkingen fordi arbeidene ikke kan utføres i vintermånedene. På grunn av denne 
situasjonen ber de om at frist for tildekking av Møllestøvdeponiet settes til 30. juni 2020.  

 

2.2 Oversendelse av plan for avslutning og etterdrift av Deponi 2 
I tillatelse etter forurensningsloven, datert 29. august 2019, fikk Bergmesteren Raudsand i punkt 
13.1 krav om å utarbeide soneplan for midlertidig tildekking av Deponi 2 og i 13.2 krav om å sende 
inn nytt forslag til avslutningsplan for Deponi 2. De tilsendte dokumentene er bedriftens tilbake-
melding på disse to punktene.  

Avslutningsplanen viser at Bergmesteren legger opp til en etappevis avslutning. Deponiet skal 
dekkes til og planeres med en overflateform som gjør at mest mulig vann renner av på overflaten. 
De har foreslått et toppdekke som de mener gir rimelig grad av tetthet mot inntrenging av nedbør i 
deponiet og som vil begrense produksjonen av sigevann. De har også kommet med forslag til 
overvåkingsprogram for etterdriftsfasen.  

 

2.3 Rettslig utgangspunkt 

Forurensningsloven 
Når Miljødirektoratet vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på 
hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med 
fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I 
vurderingen vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad den omsøkte virksomheten er akseptabel sett 
i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. 

Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Miljødirektoratets 
myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-
var-tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Miljødirektoratet treffer 
beslutninger som berører naturmangfold. 

Forurensningsforskriften kapittel 36 
EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett i blant annet forurensningsforskriften 
kapittel 36 med vedlegg. Dette innebærer at Miljødirektoratet skal sørge for at bedrifter med 
tillatelse til forurensende virksomhet bruker beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle 
bransjen og minst oppnår tilhørende utslippsnivåer (BAT-AEL). 
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Nasjonalt prioriterte stoffer 
Miljødirektoratet har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer (se 
vedlegg 1 i tillatelsen) med mål om at utslipp av slike stoffer blir stanset.  

 

3 Miljødirektoratets vurdering 

3.1 Begrunnelse for vedtaket 

3.1.1 Endring av frist for avslutning av Møllestøvdeponiet (punkt 9.1.3 i tillatelsen) 

Tillatelse etter forurensningsloven punkt 9.1.3 setter krav om tildekking av møllestøvsekkene i 
Raudsand innen 31. oktober 2020. Deponi 2 kan ikke tas i bruk før møllestøvsekkene er dekket og 
Miljødirektoratet har vært på avslutningstilsyn. Tildekkingen har blitt forsinket da Bergmesteren har 
ansett at de ikke har alle nødvendige tillatelser fra Molde kommune på plass. Bedriften har fått 
tillatelse til å dekke til møllestøvsekkene, men ikke for andre tiltak i området. Siden tiltakene til 
dels henger sammen, har vi forståelse for at dette har gjort at arbeidene har blitt forsinket. 
Bergmesteren opplyser i tillegg at vesentlige deler av arbeidet er lite egnet til å gjennomføre om 
vinteren. Dette gjelder spesielt sikring av berg og etablering av leirvoll og membran. Dersom disse 
gjennomføres om vinteren kan det ha konsekvenser for sikkerheten til de som skal utføre arbeidene 
og for kvaliteten på tiltakene som skal gjennomføres.  

Miljødirektoratet ser det som svært viktig at sekkene blir dekket til og ønsker i utgangspunktet å 
være restriktive med å gi utsatt frist. Vi har imidlertid forståelse for at prosjektet har blitt forsinket 
på grunn av forhold som Bergmesteren ikke kan lastes for. Vi ser også at det vil være vanskelig og 
lite hensiktsmessig å gjennomføre tiltakene om vinteren. Vi gir derfor utsatt frist til å gjennomføre 
avslutningstiltakene for Møllestøvdeponiet til 30. juni 2021. Det vil si at tildekkingstiltakene skal 
være avsluttet innen denne datoen.  

3.1.2 Endring av krav til avslutning og etterdrift av Deponi 2 

Vilkår for avslutning av deponiet er viktige fordi de skal hindre forurensning når det ikke lenger 
deponeres avfall og eieren ikke har et økonomisk incentiv for å drifte deponiet. Deponi 2 har enda 
ikke startet å ta imot avfall og det vil være lenge til det skal avsluttes. Miljødirektoratet har likevel 
fastsatt relativt detaljerte vilkår for hvordan avslutning skal gjennomføres og hvordan overvåking 
skal skje etter at deponiet er ferdig tildekket (etterdriftsfasen). Vi mener dette er vesentlig fordi 
det vil gi bedriften grunnlag for forutsigbarhet og mulighet for planlegging, men også fordi 
avslutningsvilkårene er utgangspunkt for den finansielle sikkerheten som Bergmesteren Raudsand 
må stille. Garantien skal sikre midler som Miljødirektoratet vil rå over dersom Bergmesteren går 
konkurs eller av andre grunner ikke har mulighet til å ferdigstille og følge opp deponiet etter 
avsluttet deponering. Avslutningsvilkårene vil være gjenstand for revisjon når tidspunkt for 
avslutning nærmer seg da det er sannsynlig at det vil være behov for enkelte justeringer når man 
har fått større kunnskap om deponiet gjennom driften.  

Miljødirektoratet har konkludert med at vilkårene slik de når foreligger er akseptabel sett i lys av 
forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2 og endrer tillatelsen med nærmere fastsatt 
vilkår. 

Endringen i tillatelsen medfører ikke at naturmangfoldet blir påvirket i nevneverdig grad, jf. 
naturmangfoldloven § 8. Det foretas derfor ingen vurdering av §§ 9 til 12. 
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3.2  Begrunnelse for utvalgte vilkår og krav 

3.2.1 Avslutning og etterdrift for Deponi 2 (punkt 9.2.5 i tillatelsen) 

Soneplan 
Avslutningsplanen inneholder en beskrivelse av hvordan deponiet skal avsluttes etappevis. Ved et 
stort deponi er dette et viktig tiltak for å hindre dannelse av forurenset sigevann. Norconsult har 
foreslått at hver enkelt etappe skal tildekkes permanent når den er ferdig oppfylt. Miljødirektoratet 
har i tillatelsen allerede lagt inn et vilkår om at tildekkingen skulle gjøres midlertidig. Løsningen 
som Norconsult foreslår, er et strengere tiltak som ivaretar miljøet på en bedre måte da det vil 
medføre en tettere overflate enn en midlertidig løsning. Vi har derfor endret vilkåret i tråd med 
dette. Det er videre lagt inn vilkår som legger den foreslåtte soneplanen til grunn for avslutning av 
deponiet.  

Topptetting 
Etablering av topptetting etter at deponiet er ferdig fylt opp er et viktig tiltak for å hindre at 
overflatevann kommer i kontakt med forurenset sigevann. Det er vesentlig at topptettingen utføres 
slik at det blir minst mulig vanngjennomstrømning inn i deponiet som kan føre med seg 
forurensende stoffer. En annen viktig funksjon er at topplagene skal sikre at mennesker eller dyr 
ikke kommer i berøring med de deponerte massene. Topptettingen må også være utført slik at den 
er holdbar i et langt perspektiv. Miljødirektoratet legger til grunn at topptettingen også skal 
beskytte mot avrenning etter at driften er opphørt og det ikke lenger er renseanlegg for sigevann i 
drift.  

Det er stilt spesifikke vilkår om hva slags masser topptettingen skal bestå av og minimumstykkelse 
på disse. Dette innebærer følgende oppbygging (fra toppen og mot avfallet): 

 Vekstlag tilpasset lokal vegetasjon >0,90 m 
 Dreneringslag >0,2 cm 
 Mineralsk tettelag >0,15 m, den hydrauliske konduktiviteten skal være minimum 1,0x10-9 m/s.   
 Arronderingsmasser/avrettet avfall  
 

Mineralsk tettelag 
Bergmesteren foreslo i avslutningsplanen at det mineralske tettelaget skulle bestå av 30-40 cm 
siltige eller leirholdige mineralske masser. I notat av 30. september 2020 utdyper konsulenten 
Norconsult at det kan være naturlig å ta utgangspunkt i masser som har en hydraulisk ledningsevne 
på under K≤1,0x10-7 m/s. Dersom det ikke er mulig å skaffe til veie masser som har høyt nok 
leirinnhold er det mulig å bruke subbus som iblandes bentonittpulver, noe som vil gi en tetthet på 
bortimot K≤1,0x10-9 m/s. De foreslår at dette laget skal være 0,15 meter tykt.  

Miljødirektoratet har valgt å legge inn et krav som er betydelig strengere enn det Norconsult har 
foreslått. Vi mener at det ikke kan legges til grunn av sigevann skal samles opp og renses slik 
Norconsult viser til i notatet, da dette vil opphøre på et tidspunkt etter at deponiet er avsluttet. 
Kravet til tetthet er det samme som stilles til bunntettingen for ordinære deponier, men med 
mindre tykkelse. På nåværende tidspunkt er det ikke kunnskap om hvor mye utlekking deponiet vil 
ha, men Deponi 2 skal inneholde svært store mengder avfall. Vi mener det er for usikkert å legge 
opp til en tetthet på K≤1,0x10-7 m/s før vi kjenner det eksakte forurensningspotensialet til deponiet. 
Siden det skal stilles finansiell sikkerhet for avslutning av deponiet må det tas høyde for at det kan 
bli nødvendig med strengere krav til topptetting enn det Bergmesteren har foreslått. Dette fordi 
vilkårene som fastsettes i tillatelsen, er bakgrunn for beregningsgrunnlaget for finansiell sikkerhet. 
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Denne sikkerheten trer inn dersom Miljødirektoratet ved en eventuell konkurs må overta deponiet. 
Vilkårene som fastsettes nå er midlertidige og skal vurderes på nytt når avslutningen nærmer seg. 
Det er likevel vesentlige for direktoratet at de legger grunnlaget for at det er avsatt tilstrekkelige 
midler til en forsvarlig avslutning. Når det foreligger mer kunnskap om utslippet fra deponiet, er det 
mulig å søke om at vilkåret blir vurdert på nytt.  

Massene over det mineralske tettelaget 
Ved etablering av et tettelag som inneholder leire, er det viktig at det ligger tilstrekkelig med 
masser over som beskytter dette laget mot kulde som kan føre til oppsprekking av det mineralske 
tettelaget. Norconsult at gjort en vurdering av frostfri dybde og angir den til å være 1,1 meter i 
Raudsand. De mener dette er tilstrekkelig da massene som vil bli brukt vil ha gode egenskaper for 
bortledning av vann. De viser til at deponiet vil ha en helning som gjør at 0,2 meter med 
drenerende masser vil ha stor kapasitet og raskt lede bort vann fra deponioverflaten. Vekstlaget på 
0,9 meter vil også utjevne nedbør. Miljødirektoratet er enig med Norconsult i at dette virker å være 
tilstrekkelig og har lagt inn vilkår i tråd med forslaget i avslutningsplanen. Vi minner imidlertid om 
at det tidligere også er lagt inn et vilkår om at man skal forsikre seg om at av lagtykkelsene på 
drenslag, beskyttelseslag og vegetasjonslaget skal være slik at frostinntrengning ikke skjer i 
impermeable lag. Dersom det er begrunnet mistanke om at de fastsatte lagene ikke er tilstrekkelig 
for å hindre frost i det mineralske tettelaget, medfører denne bestemmelsen at man må gjøre en ny 
vurdering av tykkelsen på lagene og eventuelt gjennomføre tiltak dersom det viser seg å være 
nødvendig.  

Norconsult viser til at avfallet som skal deponeres vil ha lavt innhold av organisk karbon og dermed 
liten dannelse av karbondioksid og andre gasser. Tillatelsen åpner heller ikke for at det kan 
deponeres masser som kan gi vesentlig gassdannelse. Miljødirektoratet vurderer derfor at det ikke 
er behov for å stille vilkår om gassdrenerende lag. Kravet om måling av deponigass er imidlertid 
opprettholdt slik at man kan gjennomføre tiltak dersom det mot formodning skjer en gassdannelse i 
deponiet.   

Det er tidligere satt krav om at massene som skal brukes i alle sjiktene i topplagene skal være rene 
masser slik at de ikke medfører tilførsel av forurensning til deponiet. Det er nå lagt inn en 
henvisning til Miljødirektoratets veileder TA- 2553/2009 for spesifikasjon av hva som defineres som 
rene masser. 

Vegetasjon 
I avslutningsplanen ble det opprinnelig foreslått å plante små planter av bjørk, furu og rogn, men i 
notatet av 30. september 2020 fremkommer det at planter med dyperegående røtter må unngås. Vi 
minner om at tillatelsen i punkt 9.2.5 sier at planter med røtter som kan medføre brudd i 
topptettingen må unngås. For at det ikke skal oppstå tvil på grunn av ordlyden i vilkåret har vi 
endret dette til at brudd i det mineralske tettelaget må unngås og kravet er noe omformulert for at 
det skal komme bedre fram at bedriften må ha rutiner for å sikre at røttene ikke ødelegger 
tettelaget.   
 

3.2.2 Overvåking og kontroll i drifts og etterdriftsfasen (punkt 9.3 i tillatelsen) 

Ved en feil ble et krav om prøvetaking av sigevann før rensing uteglemt da tillatelsen ble gitt. Dette 
vilkåret er derfor tatt inn i punkt 9.3 nå.  

I avslutningsplanen er det vist til kravene i avfallsforskriften for miljøovervåking i etterdriftsfasen 
som avviker fra vilkårene. Vi minner om at disse vilkårene tidligere er fastsatt i tillatelsens punkt 
9.3 og det er disse kravene som skal legges til grunn ved utarbeidelse av overvåkingsprogram og 
beregningsgrunnlag for finansiell sikkerhetsstillelse.  
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Setningsmålinger 
Punktet om setningsmålinger er flyttet og omformulert.  

 

3.3 Finansiell sikkert (punkt 9.5 i tillatelsen) 
Miljødirektoratet har fått tilsendt utkast til finansiell sikkerhetstillelse. Den gir imidlertid ikke 
tilstrekkelige opplysninger til at vi kan vurdere den. Det er viktig at beregningsgrunnlaget tar 
utgangspunkt i vilkårene som er stilt for deponiavslutningen i tillatelsen. Bergmesteren Raudsand 
har tidligere fått oversendt et excel-ark til bruk for å beregne kostnadene. Vi ber om at dere 
benytter dette og oversender arket i sin helhet slik at det kan benyttes som utgangspunkt når vi skal 
ta stilling til beløpet. Vi gjør oppmerksom på at beløpene skal inkludere merverdiavgift og at 
kostnader for innkjøp av materialer og tjenester skal være basert på markedsverdi.  

Siden hver enkelt sone skal avsluttes fortløpende, kan Miljødirektoratet akseptere at bedriften 
stiller garanti for én sone om gangen dersom det er ønskelig. Dvs. at det beregningsgrunnlaget som 
sendes inn bare trenger å inneholde kostnader for avslutning og etterdrift for sone 1  

Videre oppfølging av beregningsgrunnlaget og finansiell sikkerhet gjøres i egen sak. Vi minner 
imidlertid om at Bergmesteren Raudsand ikke kan ta imot avfall i Deponi 2 før sikkerhetsstillelsen er 
fastsatt og godkjent av Miljødirektoratet. 

 

4 Saksgang 

Det er et krav i tillatelsens punkt 13.1 og 13.2 av Bergmesteren Raudsand skal oversende 
henholdsvis soneplan for oppfylling av deponiet og foreløpig avslutningsplan for Deponi. 2. Begge 
disse forholdene medfører behov for endring av tillatelsen. I samme periode har vi mottatt søknad 
om endring av punkt 9.1.3 om frist for avslutning av Møllestøvdeponiet. Miljødirektoratet har sett 
det som hensiktsmessig å slå vedtak i disse sakene sammen. Utkastet med endring av vilkårene er 
sendt til uttalelse til Molde kommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kommunen har også 
tidligere fått oversendt søknad om utsatt frist for Møllestøvdeponiet.  

Miljødirektoratet behandler søknadene i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om 
behandling av tillatelser etter forurensningsloven.  

4.1 Korrespondanse 

4.1.1 Korrespondanse om endret frist for avslutning av Møllestøvdeponiet 

Miljødirektoratet oversendte den 8. september 2020 en anmodning til Molde kommune om å uttale 
seg til søknad om utsatt frist for Møllestøvdeponiet.  

4.1.2 Korrespondanse om avslutnings- og etterdriftsplan for Deponi 2 

Molde kommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fått oversendt utkast til endret tillatelse 
og mulighet til å kommentere dette. Frist for å kommentere utkastet var xx.xx.xxxx. 
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4.2 Uttalelser 

4.2.1 Uttalelse til søknad om endret frist for avslutning av Møllestøvdeponiet 

Molde kommune skriver i brev av 23. september 2020 at kommunestyret i møte den 18. juni 2020 ga 
tillatelser til tildekking, sikring og opprydding av møllestøvsekkene, men ikke til øvrig deponering av 
masser eller andre tiltak da det ikke forelå nødvendig dokumentasjon. Vedtaket ble påklaget av 
Bergmesteren og klagebehandlet i nytt kommunestyremøte 17. september 2020. I dette møtet ble 
det gitt nødvendig tillatelser for videre arbeider i Deponi 2, men da det manglet en del informasjon 
knyttet til rekkefølgekrav ble igangsettingstillatelse ikke gitt. Kommunen opplyser i oktober at de 
nå har mottatt flere rapporter, men at disse foreløpig ikke er saksbehandlet.  

 

4.2.2 Uttalelse til utkast for endring av tillatelsen 

Molde kommune 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
 
Bergmesteren Raudsands kommentar 
 

Miljødirektoratet har vurdert uttalelsene og kommentarene før endelig vedtak er fattet. 

 

5 Klagerett 

Bergmesteren Raudsand og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert 
gebyrsatsen. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I 
tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram. 

Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til 
Miljødirektoratet. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ragnhild Orvik Ellen Margrethe Svinndal 
seksjonsleder sjefingeniør 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
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Vedlegg 

1 Tillatelsens vilkår 
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Postadresse: Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391 
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|  
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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
for 

Deponi 2 og Møllestøvdeponiet i Raudsand 
 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 
§ 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under 
saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 2 til og med side 17.   
 
Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra 
virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist 
endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Bedriften bør først 
kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring. 
 
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 
trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Miljødirektoratet 
kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 
 
Bedriftsdata 

Bedrift Bergmesteren Raudsand AS 
Beliggenhet/gateadresse Raudsand 
Postadresse c/o Veidekke Industri AS, P. 508 Skøyen, 0214 Oslo 
Kommune og fylke Nesset, Møre og Romsdal 
Org. nummer (bedrift) 916420870 
Lokalisering av anlegg UTM sone 32, øst: 454382, nord: 6968585 
NACE-kode og bransje 38.220  Behandling og disponering av farlig avfall 
Kategori for virksomheten 1 5.4 Deponier 

 
Miljødirektoratets referanser 

Tillatelsesnummer Anleggsnummer 
2019.0763.T 1543.0046.01 

 
Tillatelse første gang gitt: 
 
29.08.2019 

Tillatelse sist revidert i 
medhold av fl § 18 tredje ledd: 
 

Tillatelse sist endret: 
 
27.04.2020 

 
 

Ragnhild Orvik 
seksjonsleder 

  
 

Ellen M. Svinndal 
sjefingeniør 

 

  

 
 
1 Jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 06.01.2004, nr. 931, kapittel 36 om behandling av 
tillatelser etter forurensningsloven 



78/20 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse - 20/00736-43 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse : Utkast til vilkår.pdf

Tillatelse nr. 2019.0763.T  Side 2 av 20 
Tillatelse gitt: 29.08.2019, siste endret xx.xx.xxxx 

 

Endringslogg 
 

Endringsnummer Endringer av  Punkt og beskrivelse av endring 
3.  xx.xx.xxxx Punkt 9.1.3. Ny frist for ferdigstillelse for 

tildekking av Møllestøvdeponiet (30. juni 
2021).  

3. xx.xx.xxxx Punkt 9.2.5. Soneplan og avslutning skal 
følge avslutnings- og etterdriftsplan.Det er 
lagt inn spesifikke krav til lag i 
topptettingen. Det er henvist til veileder 
for kvalitetssikring av rene masser til bruk 
i topptettingen.   

3. xx.xx.xxxx Punkt 9.3. Lagt inn et målepunkt for 
sigevann før rensing. Krav til 
setningskontroll er omformulert. 

2. 27.04.2020 Punkt, 1, avsnitt to. Rettet opp i skrivefeil 
i frist for ferdigstillelse av topptetting av 
Møllestøvdeponiet.  

1. 25.11.2019 Punkt 9.2.3. Lagt inn henvisning til 
dokument av 8. november 2019 som 
gjelder innfesting av membran. 
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1 Tillatelsens ramme 
Tillatelsen gjelder Møllestøvdeponiet og Deponi 2 på Raudsand for ordinært avfall jf. punkt 9.  
 
Det er ikke tillatt å deponere ytterligere avfall i Møllestøvdeponiet. Det skal være etablert 
topptetting på Møllestøvdeponiet før det kan deponeres avfall i Deponi 2. Topptettingen skal senest 
være etablert 31. oktober 2020. 
 
I Deponi 2 tillates det årlig deponering av 75 000 tonn avfall. Tillatt deponerte avfallstyper er gitt i 
punkt 9.2.2. Totalt kan det deponeres 1,16 mill. m3 avfall frem til 2043.  

2 Generelle vilkår 

2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 3 til 13. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike 
utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen 
måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i 
vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår 
gjennom uttrykkelig regulering i vilkårenes pkt. 3 til 13. 
 

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type 
virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  
 

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett 
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere 
sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også 
utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt. 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for.  
 
For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell 
reduksjon av produksjonsnivået, medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene. 
 

2.4 Utskifting av utstyr og endring av utslippspunkt 
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille de kravene om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensning som følger av relevante BAT-konklusjoner jf. 
forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 2. 
 
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr der det er mulig å oppnå utslippsreduksjoner av 
betydning, skal bedriften gi melding til forurensningsmyndigheten om dette i god tid før det tas 
beslutning om valg av utstyr.  
  
Hvis bedriften ønsker å endre utslippspunkter som er fastlagt i tillatelsens vilkår 3.2 må den søke 
om tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i tillatelsens vilkår 3 eller 4, må bedriften 
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avklare med forurensningsmyndigheten om en ønsket endring av utslippspunkt krever tillatelse og, 
for utslipp til luft, også spredningsberegninger.    
 

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System 
og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. 
 

2.6 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.  
 
Bedriften skal så snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold som kan føre til 
vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal varsles iht. punk 12.4. 
 

2.7 Internkontroll 
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om 
dette2. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne 
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. 
Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert. Internkontrollsystemet skal i tillegg til å 
oppfylle kravene i interkontrollforskriften være i overensstemmelse med norsk standard for 
miljøledelsessystemer. 
 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt 
forurensning følger av punkt 12.1. 

3  Utslipp til vann 

3.1 Utslippsbegrensninger 
Sigevann fra deponiene skal renses slik at utslippet ikke forringer vannkvaliteten i Tingvollfjorden.  
 
En mer presis, og eventuelt også strengere, regulering vil bli foretatt med grunnlag i utredningen 
som bedriften skal utføre i henhold til pkt. 13.3.  
 

3.1.1 Utslippsreduserende tiltak 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra lagerområder 
og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses 
mest mulig. Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke kan 
medføre skade eller ulempe for miljøet.  
 

 
 
2 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996 nr. 1127 
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3.2 Utslippspunkt  
Sigevann fra Deponi 2 og Møllestøvdeponiet skal føres i rør fra deponiene og ut i Tingvollfjorden på 
minst 30 dyp. Utslippet skal foregå på en slik måte at innblandingen i vannmassene blir best mulig, 
for eksempel gjennom bruk av diffusor, rørutforming, utslippshastighet.  
  
Utlegging av utslippsledning eller lignende tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 
fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av den kommune der tiltaket skal 
settes i verk, jf. havne- og farvannsloven § 27.  
 

3.3 Sanitæravløpsvann 
Kommunen er myndighet for regulering av sanitæravløpsvannet fra bedriften.   
 

3.4 Mudring  
Dersom det som følge av bedriftens virksomhet skulle vise seg å være nødvendig med mudring, skal 
det innhentes nødvendig tillatelse fra forurensningsmyndigheten.  

4 Utslipp til luft 
Bedriften har ikke tillatelse til utslipp til luft fra punktkilder.  
 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, områder for 
lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, er ikke tillatt. 

5 Grunnforurensning og forurensede sedimenter 
Virksomheten skal ikke medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medføre skader eller 
ulemper for miljøet.  
 
Bedriften plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og grunnvann. 
Bedriften plikter videre å gjennomføre tiltak som er egnet til å begrense miljøvirkningene av et 
eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp til grunn og 
grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medfører skade eller ulempe for miljøet, skal 
overvåkes og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som står i et 
rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. 
 
Bedriften skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 
bedriftsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere 
behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil 
være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette. 
 
Terrenginngrep som kan medføre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, må ha godkjent 
tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 23, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven. 

 
 
3 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider 
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Tiltak i forurensede sedimenter må ha tillatelse etter forurensningsloven eller 
forurensningsforskriften kapittel 22. 
 
Ved endelig nedleggelse av virksomheten, skal bedriften vurdere forurensningstilstand i grunn og 
grunnvann med hensyn til mulig forurensning av relevante farlige stoffer som er brukt, fremstilt 
eller frigitt ved virksomheten og treffe de tiltak som følger av forurensningsloven § 7 og § 20. Plan 
for tiltak skal sendes forurensningsmyndigheten. Forurensningsmyndigheten kan stille ytterligere 
krav med hjemmel i forurensningsloven. Se for øvrig pkt. 16.  

6 Kjemikalier  
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både som 
råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, 
hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler.  
 
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper 
på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.6 om internkontroll.  
 
Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas 
en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier 
som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og 
endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å 
benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.4 
 
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket5 og andre regelverk som 
gjelder for kjemikalier. 

7 Støy 
Anlegget skal utformes og virksomheten drives slik at det ikke medfører nevneverdige støyulemper 
for omgivelsene. 

8 Avfall 

8.1 Generelle krav 
Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes 
avfall som følge av virksomheten. For materiale som utnyttes som biprodukt, skal det foreligge 
skriftlig dokumentasjon som viser at kriteriene i forurensningsloven § 27 andre ledd er oppfylt.  
 
Innholdet av skadelige stoffer i avfallet skal begrenses mest mulig.   
 
Avfall som oppstår i bedriften, skal primært søkes ombrukt i bedriftens produksjon eller i andres 
produksjon. Hvis dette ikke er mulig eller medfører urimelig kostnad, skal det fortrinnsvis 

 
 
4 Jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11.06.1979, nr. 79, om substitusjonsplikt § 3a 
5 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008, nr. 516 
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materialgjenvinnes. Dersom dette heller ikke er mulig uten urimelig kostnad, skal avfallet så langt 
mulig gjenvinnes på annen måte. 
 
Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder gjenvinning, skjer i 
overensstemmelse med regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.6  
 
Farlig avfall kan ikke fortynnes med den virkning at det blir regnet som ordinært avfall. Ulike typer 
farlig avfall kan ikke sammenblandes hvis dette kan medføre fare for forurensning eller skape 
problemer for den videre håndteringen av avfallet. Farlig avfall kan heller ikke blandes sammen 
med annet avfall, med mindre det letter den videre behandlingen av det farlige avfallet og dette gir 
en miljømessig minst like god løsning.  
 

8.2 Håndtering av avfall   
All håndtering  av avfall skal foregå slik at det ikke medfører avrenning til grunn eller 
overflatevann. Sjenerende støving skal unngås.  
 
Avfall skal ikke lagres lenger enn 12 måneder.   
 
I tillegg gjelder følgende:  

a. All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 2.7 Internkontroll 
og  
13 Beredskap.  

b. Bedriften skal ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret.  
c. Avfallslager skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang. Lagret farlig avfall skal 

ha forsvarlig tilsyn. Lagret avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret. 
d. Avfall som ved sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse av farlige 

stoffer, skal lagres med nødvendig avstand.  
e.  Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innendørs og på tett dekke7 med 

oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom bedriften kan 
dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god 
miljøbeskyttelse.  

9 Krav til deponi 
Deponiene skal drives i henhold til avfallsforskriften kap 9.  
 
Bedriften skal dokumentere at deponiene etableres og utformes i henhold til de krav som er stilt i 
tillatelsen. Miljødirektoratet skal utføre en inspeksjon av nytt Deponi 2 før deponering kan starte. 
 

9.1 Krav til Møllestøvdeponiet 
9.1.1 Kategori og avfallstyper 
Møllestøvdeponiet er klassifisert i kategori 2 i henhold til avfallsforskriften kap. 9 (ordinært 
avfallsdeponi). Det er ikke tillatt å deponere ytterligere avfall i Møllestøvdeponiet.  
 

 
 
6 Se blant annet avfallsforskriften av 1.6.2004 nr 930 og kapittel 18 i forurensningsforskriften av 1.6.2004 nr 931. 
7 Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de aktuelle materialer/avfallstyper. 
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9.1.2 Utforming av deponiet 
Bunntettingen skal bestå av naturlig geologisk barriere med permeabilitet mindre eller lik 10-9 m/s 
med 5 m mektighet. Det er ikke krav om kunstig tettingsmembran (jf. vårt vedtak av 18. januar 
2005).  
 
Sigevannet skal skilles fra sigevannet til Deponi 2 og samles opp og renses i henhold til punkt 3.1 og 
3.2 i tillatelsen. 
 

9.1.3 Avslutning og etterdrift 
Bunntettingen i Deponi 2 skal utgjøre topptettingen av Møllestøvdeponiet. Krav til utformingen av 
topptettingen til Møllestøvdeponiet er gitt i punkt 9.2.3.  
 
Møllestøvdeponiet skal være ferdig avsluttet innen 30. juni 2021. Miljødirektoratet skal varsles i god 
tid før deponiet er ferdig avsluttet.   
 

9.1.4 Overvåking og kontroll i drift og etterdriftsfasen  
Krav til overvåking og kontroll i etterdriftsfasen er gitt i punkt 9.3.  
 

9.2 Krav til Deponi 2 
9.2.1 Kategori 
Deponi 2 er klassifisert i kategori 2 i henhold til avfallsforskriften kap. 9 og tillates benyttet for 
deponering av ordinært avfall.  
 

9.2.2 Avfallstyper  
Miljødirektoratet gir tillatelse til deponering fram til utgangen av år 20438. Det tillates deponering 
av totalt 1,16 mill. m3 avfall. Det tillates fylling av avfall med en maksimal mektighet på 25 m i 
høyeste punkt på deponiet. Maksimal kotehøyde ved avsluttet deponi skal være 280 m.o.h. Det kan 
ikke tas imot avfallsmasser i Deponi 2 før Møllestøvdeponiet er ferdig tildekket og Miljødirektoratet 
har gjennomført avslutningstilsyn.  
 
Følgende typer og mengder avfall tillates deponert: 

Avfallsstoff-
nummer 

EAL-kode Type avfall Tonn/år  

1603 
1604 
  

170504  
170506 
191302 
191304 

Middels og lett forurensede masser fra bygg- og 
anleggsvirksomhet og  
forurensede gravemasser i urbane og industrielle 
områder  

1604 170504 Skytebanemasser 
1604 170508 Ballast 
1605, 1606 170506 Sedimenter fra mudringsoperasjoner 
1611, 1614 170904 Betong  
1604 170504  Restfraksjon fra behandlet borkaks. 
1671, 9915 010306 Avgangsmasse fra gruveindustrien  

75 000 

 
 
8 Tillatelsen til deponering i Deponi 2 kan ikke tas i bruk før reguleringsplanen for området er endelig vedtatt.  
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Avfallsstoff-
nummer 

EAL-kode Type avfall Tonn/år  

1671 190112 Bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg etter 
utsortering av metaller 

9918, 9915 
9916 

190801 
190802 
190805 

Gateoppsop, ristgods, silgods og sandfang- og aktiv 
kullavfall fra avløpsrenseanlegg  
  

Bedriften skal arbeide for å redusere mengdene som deponeres mest mulig. Avfall som lett kan 
materialgjenvinnes skal ikke deponeres. Bedriften skal løpende vurdere muligheten for alternativ 
disponering av de avfallstyper som er tillatt deponert.  
 
Det skal være etablert prosedyrer og rutiner for avfallsmottak, drift, vedlikehold, kontroll og 
overvåking av deponiet i driftsfasen i samsvar med kravene i avfallsforskriften kap 9. 
 

9.2.3 Utforming av deponiet 
Deponiet skal utformes i tråd med søknaden og slik at det gir minst mulig forurensning av jord, 
overflatevann og grunnvann, og at man unngår setninger. Deponiet skal oppfylle kravene til 
permeabilitet og tykkelse for bunn- og sidetetting som gitt i avfallsforskriftens kapittel 9. Dette skal 
oppnås ved å utforme deponiet som følger (laget inn mot avfallet er øverst i listen): 
 
 Flate og svakt skrånende områder- krav til utforming på minst 70 % av deponiets areal:  

o Filterlag 
o Dreneringslag > 0,5 meter* 
o Dobbel kunstig membran bestående av HDPE og bentonitt. Membranen skal etableres 

over deponert møllestøv. Den hydrauliske ledningsevnen skal være ≤ 1,0 x 10-9 m/s. 
o Avrettingslag* 
o Naturlig geologisk barriere består av berg. Sprekkeområder i berget med permeabilitet 

høyere enn 10-9  skal tettes med m leire slik at permeabiliteten i berget og tildekkede 
sprekker maksimalt er 1,0 x 10-9 m/s i tykkelse 1 m. 
 

 Bratte sideskråninger – skal ikke omfatte mer enn 30 % av deponiet areal:  
o Filterlag 
o Dreneringslag > 0,5 meter 
o Kunstig membran av sprøytebetong med kunststoff-membran på områder med 

sprekkesoner. 
o Naturlige geologiske barrieren bestående av berg. Sprekkeområder i berget skal 

injiseres med fiberarmert sprøytebetong som deretter dekkes med kunststoff-membran 
og et nytt lag med sprøytebetong.  Etter injisering av sprekker i berget skal 
permeabiliteten maksimalt være 1,0 x 10-9 m/s i tykkelse 1 m. 
 

Det gis unntak for krav om kunstig tetningsmembran på de bratte sideskråninger i inntil 30 % av 
deponiets totale areal.  
 
Utlegging av kunstig tetningsmembran på flate områder må gjøres på en slik måte av 
funksjonskravene overholder. Innfesting av membraner og overgangssoner mellom bratt og slake 
områder skal gjennomføres i henhold til dokumentasjon oversendt 11. april 2019 og 8. november 
2019. 
 
I dreneringslaget skal det etableres oppsamlingsledninger for sigevann som beskrevet i søknaden av 
20. januar 2017. Dersom det benyttes annet drensmaterialer enn pukk/grus i drenerings- eller 
avrettingslag, må materialenes egenskaper og egnethet for formålet dokumenteres. 
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Dokumentasjonen skal oversendes til Miljødirektoratet minst 3 måneder før materialet er planlagt å 
ta i bruk.  
 I Møllestøvdeponiet kan det benyttes lett forurensede masser i avrettingslag og dreneringslag 

uten at det søkes på forhånd. Det er en forutsetning at de egner seg til formålet. Massene må 
tilfredsstille utlekkingskravene i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, punkt 2.1.1. 

 

9.2.4 Krav som gjelder for driftsfasen 
Det skal utarbeides en plan for drift, overvåking og kontroll ved deponiet med følgende punkter: 
rutiner for mottak av avfall, deponering, overvåking, sikkerhetstiltak, dokumentert kompetanse, 
kontroll og vedlikehold, samt tiltak for å redusere lokale ulemper. 
 
Alt avfall som deponeres skal kontrolleres og registreres før deponering (jf. avfallsforskriften §§ 9-11 
og 9-12).  
 
Masser som inneholder PFAS-forbindelser skal legges i egne celler med ekstra bunn- og sidetetting. 
Cellene skal ha separat sigevannsoppsamling. Om nødvendig skal det etableres eget renseanlegg 
tilknyttet denne oppsamlingen som er tilpasset sigevann med PFAS-forbindelser. Cellen skal 
avsluttes med eget, tett toppdekke.  
 
Celler for PFAS-masser skal avmerkes på kart.  
 
Deponiet skal til enhver tid komprimeres så mye som mulig slik at blant annet inntrengning av 
nedbør hindres i størst mulig grad. Vanngjennomstrømming skal begrenses. Det skal gjennomføres 
nødvendige tiltak for å redusere mengden sigevann i deponiet til et minimum. Overflatevann fra 
tilstøtende arealer skal avskjæres og ledes utenom deponiområdet.  
 
Sigevannet skal samles opp og renses.  
 

9.2.5 Avslutning og etterdrift 
Deponiområdet skal deles inn i soner. Når én sone er fylt opp, skal den tildekkes permanent 
midlertidig i påvente av endelig avslutning for å begrense avrenning. Tildekking skal skje uten 
nevneverdig opphold etter at deponering er avsluttet. Plan for soneinndeling skal sendes 
Miljødirektoratet innen 30. juni 2020. Oppfylling skal gjøres i henhold til soneplan i avslutnings- og 
etterdriftsplan av mai 2020.  

Avslutning og etterdrift av deponiet skal følge foreløpig avslutnings- og etterdriftsplan av mai 2020, 
samt eventuelle andre krav som fastsatt av forurensningsmyndigheten. Deponiet skal avsluttes i 
henhold til angitt tidsplan. Der avslutningsplanen avviker fra vilkår i tillatelsen, er det tillatelsen 
som gjelder. Foreløpig avslutning og etterdriftsplan for deponiet skal oversendes Miljødirektoratet 
jf. punk 13.2.  Endelig avslutnings- og etterdriftsplan skal sendes til Miljødirektoratet for behandling 
i god tid før avslutning av deponiet, senest et halvt år før deponering avsluttes.  

 
Krav til materialene og lagene som skal inngå i topptetting ved avslutning, er følgende (fra toppen 
og mot avfallet): 
 Vekstlag tilpasset lokal vegetasjon >0,9 m 
 Dreneringslag >0,20 m 
 Mineralsk tettelag >0,15 m. Den hydrauliske konduktiviteten skal være minimum 1,0x10-9 m/s.   
 Arronderingsmasser/avrettet avfall  
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Summen av lagtykkelsene på drenslag, beskyttelseslag og vegetasjonslaget skal være slik at 
frostinntrengning ikke skjer i impermeable lag.  
 
Det skal etableres en egnet overflate på deponiet med hensyn til fall og avrenning og håndtering av 
overflatevann. Oppbyggingen av deponiets toppdekke skal skje på en slik måte at stabiliteten i 
avfallsmassen og toppdekket sikres, særlig for å forebygge utglidninger. Helning på sideskråninger 
ved avsluttet deponi skal ikke være brattere enn 1:3. Endeskråningen kan ikke være brattere enn 
1:2,5. 
 
Topptettingen skal konstrueres slik at deponerte masser ikke blandes med overliggende masser. 
Dersom det er behov for det skal det benyttes geomembran eller tilsvarende for å hindre 
sammenblanding mellom lagene og sikre at lagstrukturen beholdes over tid.  
 
Materialene som brukes i topptettingen over det impermeable tettesjiktet skal være rene masser,  
dvs. under normverdi som gitt i miljødirektoratets veileder, TA-2553/2009 tabell 1 eller 
bakgrunnsnivå.  
 
Tilsåing/beplantning skal skje umiddelbart etter at området er endelig avsluttet. Tilveksten må 
vurderes, og det må tilføres jord eller annet materiale dersom det er behov for dette. Det må 
etableres rutiner for å unngå at røtter fra vegetasjon på deponiområdet medfører brudd i 
topptettingen det mineralske tettelaget på deponiet.  
 
Deponiet eller en del av det kan bare anses som avsluttet dersom Miljødirektoratet har gjennomført 
sluttinspeksjon på stedet, og har funnet at vilkårene for avslutning er oppfylt. Vi skal varsles i god 
tid før deponiet planlegges avsluttet. 
 
Bedriften skal sende søknad om opphør av etterdriftsfasen.  
 

9.3 Overvåking og kontroll i drifts- og etterdriftsfasen  
Bedriften plikter å sørge for vedlikehold, kontroll og overvåking av deponiene så lenge direktoratet 
mener det er nødvendig. Hensikten med overvåkningsprogrammet er å dokumentere effekten av 
sigevannet og eventuell påvirkning på resipienter. En ny vurdering av kravet vil bli foretatt med 
grunnlag i utredningen som bedriften i henhold til pkt. 13.3.  
 
Overvåkingsprogrammet skal bestå av følgende prøvetakingspunkter: 
 Grunnvann i ett punkt oppstrøms og et punkt nedstrøms Deponi 2 samt ved utløpet til 

bremsebanetunnelen 
 Overflatevann i ett punkt oppstrøms og ett punkt nedstrøms Deponi 2 
 Sigevann fra Møllestøvdeponiet før påslipp til renseanlegg 
 Sigevann fra deponiet før rensing 
 Sigevann etter rensing 
 Setninger i deponiet 
  Evt. deponigass i deponiet, samt prøvetakings- og analysefrekvens.  
 Overvåkning av resipienter skal utføres iht. punkt 11.1.  
 
Krav til overvåking i drift- og etterdriftssfasen: 
 
Parameter Driftsfasen Etterdriftsfasen 
Sigevannsmengde Månedlig Hver sjette måned 
Sigevannets sammensetning Månedlig Hver sjette måned 
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Overflatevannets mengde og 
sammensetning 

Kvartalsvis Hver sjette måned 

Grunnvannsnivå Kvartalsvis Hver sjette måned 
Grunnvannets sammensetning Kvartalsvis Hver sjette måned 
Deponigass Månedlig Hver sjette måned 

 
Overvåkingen skal legges opp slik at eventuelle endringer i utslippsforholdene fra deponiet fanges 
opp. Miljødirektoratet vil vurdere å legge inn konkrete krav om hvilke stoffer som skal overvåkes når 
det foreligger mer kunnskap om utslippet. 
 
Nedbørsdata skal samles inn på deponiet.  
 
Det skal etableres rutiner som sikrer at eventuelle setninger i deponiet blir avdekket og fulgt opp 
slik at negativ miljøpåvirkning kan unngås. 
 
Kontroll- og overvåkingsprogrammet for deponiet skal inngå i bedriftens internkontrollsystem. Krav 
til utslippskontroll og rapportering er gitt punkt 9.4 og 11. 
 

9.4 Rapportering 
Rapporteringen for deponiene skal minimum omfatte følgende.  
 Totalt deponert avfallsvolum for Deponi 2 og deponiets gjenværende kapasitet 
 Typer og mengder deponert avfall for rapporteringsåret i Deponi 2 
 Relevante overvåkingsdata for begge deponiene(konsentrasjon av aktuelle komponenter, årlig 

vannbalanseregnskap for deponiet og anslag over utslipp av miljømessig betydning).  
 

Hensikten med rapporteringen er å dokumentere at deponiet driftes i henhold til tillatelsen. 
Rapportering skal skje senest 1. mars påfølgende år og elektronisk via Altinn, jf. tillatelsens pkt. 11. 
 

9.5 Finansiell sikkerhet 
Bedriften skal ha etablert en tilfredsstillende finansiell garanti for deponiene for å sikre at 
forpliktelsene som følger av denne tillatelsen, herunder kravene til nødvendige tiltak i avslutnings- 
og etterdriftsfasen, kan oppfylles jf. avfallsforskriften § 9-10.  
 
Når dere oppretter en finansiell sikkerhet, skal Miljødirektoratets maler for slike avtaler benyttes. 
Forslag til finansiell sikkerhet skal oversendes Miljødirektoratet jf. punkt 13.6. 
 
Bergmesteren Raudsand har ikke tillatelse til å motta eller deponere avfall i Deponi 2 før den 
finansielle sikkerheten er godkjent av Miljødirektoratet.  

10 Utslippskontroll og rapportering til Miljødirektoratet 

10.1 Kartlegging av utslipp 
Bedriften plikter systematisk å kartlegge virksomhetens utslipp til luft og vann. Dette gjelder både 
diffuse utslipp og punktutslipp. Bedriften skal legge denne kartleggingen til grunn for utarbeidelsen 
av programmet for utslippskontroll (punkt 11.4).  
 
Bedriften skal også kartlegge virksomhetens bidrag til støy, jf. punkt 7. 
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10.2 Utslippskontroll 
Bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved å gjennomføre målinger. 
Målinger består av volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning.  
Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal 
omfatte:  

 utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i tillatelsen  
 utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift  
 utslipp av andre komponenter som kan ha miljømessig betydning og dermed er omfattet av 

rapporteringsplikten 
 
Bedriften skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene 
(volumstrømsmåling - prøvetaking – analyse – beregning) og velge løsninger som reduserer den totale 
usikkerheten til et akseptabelt nivå.  For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens som 
sikrer representative prøver. 
 

10.3 Kvalitetssikring av målingene  
Bedriften er ansvarlig for at måleutstyr, metoder og gjennomføring av målingene er forsvarlig 
kvalitetssikret blant annet ved å: 
 utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard 

benyttes. Bedriften kan benytte andre metoder enn norsk eller internasjonal standard dersom 
særlige hensyn tilsier det. Bedriften må i tilfelle dokumentere at særlige hensyn foreligger og at 
den valgte metoden gir representative tall for virksomhetens faktiske utslipp. 

 bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når volumstrømsmåling, prøvetaking og analyse 
utføres av eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten dersom slik 
tjenesteyter finnes. 

 delta i sammenlignende laboratorieprøving (SLP) og/eller jevnlig verifisere analyser med et 
eksternt, akkreditert laboratorium for de parameterne som er regulert gjennom presise 
grenseverdier, når bedriften selv analyserer.  

 jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av prøvetakingsmetoder og -
frekvenser gir representative prøver.   

 jevnlig utføre kontroll og kalibrering av måleutstyr 
 

10.4 Program for utslippskontroll  
Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte 
internkontroll.  
 
I programmet skal bedriften redegjøre for de kartlagte utslippene, gjennomføringen av 
utslippskontrollen og kvalitetssikring av målingene. 
 
Programmet for utslippskontroll skal inneholde: 
 en redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en oversikt 

over alle utslippsstrømmer, volum og innhold, til luft og vann 
 en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling – prøvetaking – 

analyse – beregning) for hver strøm og komponent 
 en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for måleutstyrskontroll og 

kalibrering 
 en begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og frekvens) 
 en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse 
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 hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av 
analyser med et akkreditert laboratorium 

 en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir 
 
Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.  
 

10.5 Rapportering til Miljødirektoratet 
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år via 
www.altinn.no. Miljødata omfatter blant annet produksjonsmengder, avfallsmengder, energiforbruk 
og resultater fra utslippskontroll. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til 
bedriftenes egenrapportering, se www.miljødirektoratet.no. 

11 Miljøovervåking 

11.1 Overvåking av resipienter   
Bedriften skal sørge for overvåking av mulige miljøeffekter av virksomheten i henhold til et 
overvåkingsprogram. Dette gjelder så vel effekter på luft, grunn, vann og sedimenter i den grad 
dette er aktuelt.    
 

11.2 Overvåking etter vannforskriften 
Bedriften skal overvåke hvordan utslipp fra deponiet påvirker tilstanden (økologisk og kjemisk) 
tilstand i vannforekomsten. Overvåkingen skal gjennomføres etter vannforskriftens bestemmelser og 
skal belyse påvirkning fra pågående og tidligere utslipp fra bedriften. Overvåkingen skal belyse 
bedriftens bidrag til samlet tilstand i vannforekomsten.  
 
Bedriften skal i samarbeid med nødvendig fagekspertise utarbeide et overvåkingsprogram og 
redegjøre for hvilke elementer som vil bli undersøkt. Plasseringen av prøvetakingspunkter og 
prøvetakingsfrekvens, samt hvordan og i hvilke medier (biota, sediment etc.) undersøkelsen vil bli 
gjennomført, skal også begrunnes i programmet. Programmet skal oversendes forurensnings-
myndigheten for eventuelle merknader innen 1. oktober det året deponiet starter opp. 
 
Der det pågår overvåking i regi av fylkesmannen eller vannregionmyndighet bør bedriften så langt 
det er mulig bidra i felles overvåkingsprogram med data for de kvalitetselementer i 
vannforekomsten som kan være direkte eller indirekte påvirket av bedriftens utslipp.  
 
Overvåkingen skal gjennomføres av fagkyndig, uavhengig konsulent i henhold til 
overvåkingsprogrammet. Der det er hensiktsmessig kan selve prøvetakingen gjennomføres av 
bedriften selv i samråd med konsulenten. Bedriften må i så fall redegjøre for dette i 
overvåkingsprogrammet. 

12 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 

12.1 Miljørisikoanalyse 
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere 
resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, 
grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved 
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virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på 
bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal 
miljørisikoanalysen oppdateres.  
 
Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de 
helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  
 

12.2 Forebyggende tiltak 
På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en 
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  
 

12.3 Etablering av beredskap  
Bedriften skal på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene 
etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den 
miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt forurensning 
skal øves minimum en gang per år. 
 

12.4 Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift9. 
Bedriften skal også så snart som mulig underrette Miljødirektoratet i slike tilfeller.  

13 Undersøkelser og utredninger 
 

13.1. Soneplan for midlertidig tildekking av Deponi 2 
BMR skal utarbeide en plan for soneinndeling av Deponi 2. Planen skal dele inn deponiet i 
delområder. Hvert enkelt delområde skal tildekkes midlertid  etter endt deponering for å begrense 
avrenning i påvente av endelig avslutning. Soneplanen skal oversendes Miljødirektoratet innen 30. 
juni 2020.   
 
Soneplanen er mottatt 8. mai 2020. 

13.2 Foreløpig avslutningsplan for Deponi 2 
BMR skal oversende et nytt forslag til foreløpig avslutningsplan for Deponi 2. Planen skal være 
utarbeidet i tråd med tillatelsen, i henhold til Miljødirektoratets Veileder til deponiforskriften (TA-
1951/2003) og våre kommentarer i vedtaksbrevet til denne tillatelsen, punkt 3.4.4.  
Avslutningsplanen skal angi permeabilitet og mektighet til impermeabelt minerallag, dreneringslag 
og toppdekke.  
 
Forslaget skal oversendes Miljødirektoratet senest et halvt år før planlagt oppstartstidspunkt for 
mottak av avfall.  
 
Avslutningsplanen er mottatt 8. mai 2020. 

 
 
9 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
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13.3 Spredningsberegning og utslippsgrenser til vann   
Innen ett år etter at deponering av avfall har startet skal BMR søke om grenseverdier for utslipp til 
vann. Det skal søkes om konsentrasjonsgrense med midlingstid uke og årlig mengdegrense for utslipp 
av prioriterte stoffer (vedlegg 1 i tillatelsen) og utslipp av øvrige stoffer gitt i Veileder om 
overvåking av sigevann fra avfallsdeponier (TA-2077/2005) dersom utslipp av sistnevnte stoffer er av 
miljømessig betydning. For samtlige stoffer det søkes om utslipp av skal det foretas en 
miljørisikovurdering av omsøkt utslipp.  
 
Bedriften skal utføre en spredningsberegning basert på omsøkte grenser. Dersom utslippet fra 
Deponi 2 går i et felles utslippspunkt med andre utslipp skal dette tas hensyn til i 
spredningsberegningene. Det skal gjøres en konkret vurdering av om utslippet kan medføre fare for 
at miljømålet om god kjemisk og økologisk tilstand i Tingvollfjorden ikke oppnås.  
 

13.4 Undersøkelse av vannforekomst  
Bedriften skal undersøke kvalitetselementer i vannforekomsten som kan være direkte eller indirekte 
påvirket av bedriftens utslipp. Undersøkelsen kan blant annet omfatte aktuelle biologiske 
kvalitetselementer med støtteparametre og kjemiske kvalitetselementer, jf. vannforskriftens 
vedlegg V. Eksempler på aktuelle kvalitetselementer kan blant annet være flora, fauna, oksygen- og 
næringsstofforhold og miljøgifter i vannforekomsten.  
 
Undersøkelsen må omfatte bedriftens eget utslipp, samt samlet tilstand og påvirkning i 
vannforekomsten. 
 
Bedriften skal sende et program for undersøkelsen til Miljødirektoratet for eventuelle merknader 
innen 1. oktober det året deponeringen starter opp.  Overvåkingen skal skje det påfølgende året. 
 
Data som fremskaffes ved undersøkelsen av vannlokaliteten, inklusiv sediment og biota, skal 
registreres i databasen Vannmiljø. Data leveres på Vannmiljøs importformat, som finnes på 
http://vannmiljokoder.miljødirektoratet.no. Her finnes også oversikt over hvilken informasjon som 
skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk. 
 
Resultatene fra undersøkelsen skal sendes Miljødirektoratet innen 1. mars året etter at 
overvåkingen har funnet sted. 
 

13.5 Tilstandsrapport for grunn og grunnvann.  
Bedriften skal vurdere behovet for å dokumentere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann. 
Denne vurderingen skal gjennomføres i henhold til trinn 1-3 i Miljødirektoratets veileder M-630/2016 
Tilstandsrapport for industriområder.  
 
Vurderingen skal sendes Miljødirektoratet før deponering av avfall i Deponi 2 starter.  
 
Dersom trinn 1-3 konkluderer med at det er behov for utarbeidelse av full tilstandsrapport, ber vi 
om at trinn 4-5 og  program for eventuell nye grunnundersøkelser oversendes oss samtidig. 
 



78/20 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse - 20/00736-43 Eiendommen 240/50/0/0, deponi 2, Raudsand, politisk behandling av søknad om igangsettingstillatelse : Utkast til vilkår.pdf

Tillatelse nr. 2019.0763.T  Side 17 av 20 
Tillatelse gitt: 29.08.2019, siste endret xx.xx.xxxx 

 

13.6 Finansiell sikkerhet for Deponi 2 
BMR skal utarbeide et forslag til finansiell sikkerhet for Deponi 2. Beregningsgrunnlag og avtale for 
finansiell sikkerhet, utarbeidet på Miljødirektoratets maler, skal oversendes Miljødirektoratet innen 
et halvt år før planlagt mottakstidspunkt for avfall.  

14 Utskifting av utstyr 
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille kravene om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensning. 
 
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille de kravene om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensning som følger av relevante BAT-konklusjoner jf. 
forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 2. 
 
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr som kan være av vesentlig betydning for virksomhetens 
utslipp, skal bedriften gi melding til Miljødirektoratet om dette i god tid før det tas beslutning om 
valg av utstyr.  

15 Eierskifte, omdanning m.v. 
Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Miljødirektoratet så snart som mulig og 
senest én måned etter eierskiftet. 
 
Hvis driftsansvarlig selskap overdras til ny eier, eller får ny eier med bestemmende innflytelse over 
selskapet, skal melding sendes forurensningsmyndigheten så snart som mulig og senest en måned 
etter eierskiftet. Et eierskifte medfører ingen endring/bortfall i sikkerhet stilt av selskapet og/eller 
sikkerhet stilt av tredjepart, herunder bankgaranti. Forurensningsmyndigheten kan etter søknad fra 
driftsansvarlig selskap, eier eller mulig fremtidig eier godkjenne endringer/ombytte av garantier og 
sikkerhet stilt av eier og/eller bank så fremt det dokumenteres at dette vil gi en tilfredsstillende 
sikkerhet. 
 
Dersom det driftsansvarlige selskapet skal fusjonere, fisjonere, på annen måte omdannes eller 
selskapet skal overføre den forurensende virksomheten til nytt ansvarlig selskap, skal dette 
meddeles Forurensningsmyndigheten. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til 
tillatelsen før Forurensningsmyndigheten har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell 
sikkerhet fra det nye driftsansvarlige selskapet. Tidligere driftsansvarlig selskap er ansvarlig etter 
tillatelsen frem til slik godkjenning er gitt. 

16 Nedleggelse 
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis 
anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal 
det i rimelig tid på forhånd gis melding til Miljødirektoratet. 
 
Miljødirektoratet kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. 
Miljødirektoratet kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige 
utgifter og mulig erstatningsansvar. Dersom bedriften allerede har stilt garanti i henhold til 
tillatelsen, kan forurensningsmyndigheten i forbindelse med en nedleggelse eller lengre driftsstans 
likevel kreve at garantien om nødvendig utvides.    
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Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig 
vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres 
i henhold til gjeldende forskrift10. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til 
Miljødirektoratet innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde 
dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) 
kjøper(e). 
  
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig 
tilfredsstillende stand igjen. 
 
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Miljødirektoratet i god tid før 
start er planlagt. 

17 Tilsyn  
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, 
føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  
 

  

 
 
10 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall 
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VEDLEGG 1  
Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.  
Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom 
uttrykkelig regulering i vilkårenes pkt. 3 til 13. 
 
 
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
Heksabromcyclododekan HBCDD 
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 
  
Klorerte organiske forbindelser  
1,2-Dikloretan EDC 
Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
Heksaklorbenzen HCB 
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
Klorerte alkylbenzener KAB 
Pentaklorfenol PCF, PCP 
Polyklorerte bifenyler PCB 
Triklorbenzen TCB 
Tetrakloreten PER 
Trikloreten TRI 
Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
 
Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
Dimetyldioktadekylammoniumklorid 
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 
DHTMAC 

 
Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  
 
 
 

  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 
4-tert-pentylfenol 4-t-PP 
4-tert-butylfenol 4-t-BP 
Dodecylfenol m. isomerer DDP 
2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 
  

 
Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  
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Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS PFOS, PFOS-relaterte 
forbindelser 

Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) og forbindelser som inneholder PFHxS 
  
  
 Perfluoroktansyre  

PFHxS, PFHxS-relaterte 
forbindelser 
 
PFOA   

 Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser  
Tributyltinnforbindelser TBT 
Trifenyltinnforbindelser 
Dibutyltinnforbindelser 
Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 
DBT 
DOT 

  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Ftalater  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Benzylbutylftalat BBP 
Dibutylftalat DBP 
Diisobutylftalat DIBP 
 
Bisfenol A 

 
BPA 

  
Siloksaner  
Dodekamethylsykloheksasiloksan                                   
Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 
D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 
 

Benzotriazolbaserte UV-filtre  
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol                                UV-320                                                                                                  
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol                  UV-327 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol                          UV-328 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol          UV-350 
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