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Vedtak om omgjøring som følge av klage 
1 Vedtak 

Miljødirektoratet tar klagen fra Real Alloy til følge og omgjør punktene om årsgrenser for kobber og 
suspendert stoff i tillatelsen til Real Alloy Raudsand.  
 
Vedtaket er hjemlet i forurensningsloven § 18, sjette ledd. 
 
Miljødirektoratet behandler ikke de deler av klagen som omhandler fosfin og pH som en del av 
klagesaken, ettersom disse grensene ble fastsatt i et eldre vedtak, og var ikke påklagbart i vedtaket 
datert 10. september 2020. Om Real Alloy Raudsand ønsker å endre disse grensene må bedriften 
søke om det. 

1.1 Frister 
Innen 1. november 2021 skal Real Alloy Raudsand  

- Redegjøre for utslippet av kobber og suspendert stoff. Redegjørelsen må inneholde tiltak 
for å redusere utslippet, og tiltak for å nå miljømålene i resipienten. Se tillatelsen punkt 
15.2. 

 

Se også den vedlagte oppdaterte tillatelsen. 

2 Kort om bakgrunnen for saken 

Miljødirektoratet vedtok endring av tillatelsen til Real Alloy Raudsand 10. september 2020. 
Endringen besto i innføring av BAT-AEL for ikke-jernmetaller, og det ble i tillegg satt utslippsgrenser 
for suspendert stoff og tungmetaller til sjø. Real Alloy klaget på den del av vedtaket som gjelder 
utslippsgrenser for total mengde suspendert stoff og kobber. Bedriften sendte inn detaljert 
begrunnelse for klagen 18. januar 2021. Klagen inneholder ny informasjon om utslippenes innhold av 
suspendert stoff og kobber. Bedriften ber også om å gjøre om på totalgrensen for fosfin, samt 
grensen for pH i utslippet.  
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2.2 Klagens innhold 
Real alloy klager på vedtak om tillatelse datert 10. september 2020. Real Alloy viser til at grensen 
for suspendert stoff er såpass lav at det vil medføre en stor reduksjon i hva de potensielt kan 
produsere. Bedriften viser til at den totale utslippsgrensen er langt under det de slipper ut ved sin 
produksjon, og at de ikke har mulighet til å stramme inn innen fristen som er gitt i vedtaket. Real 
Alloy Raudsand har i forbindelse med klagen sendt inn nye analyser av utslippene sine til vann. 
Analysene viser blant annet at tungmetaller i svært liten grad er bundet til suspenderte stoff. Det 
faktum at det er lite tungmetaller bundet til det suspenderte stoffet betyr også at vedtatt 
innstramming av utslipp av suspendert stoff dermed ikke vil ha en miljøeffekt som kan 
rettferdiggjøre kostnaden ved innstrammingen. Real Alloy viser også til at kobberkonsentrasjonene i 
utslippet kan være høyere enn tidligere vist, og at utslippskravet dermed er fastsatt på feil 
tallgrunnlag. Utslippsgrensen var basert på tall fra år der produksjonen var redusert.   
 
Real Alloy Raudsand klager også på grensen for pH i utslippsvann, og totalgrensen for fosfin. De ber 
om å få endret den øvre grensen for pH fra 10 til 10,7. De ønsker også å endre totale utslippene av 
fosfin fra 150 kg til 400 kg i året. 
 
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. 

Vannforskriften 
Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle 
vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021 med mindre det er gitt 
unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10. 

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). 

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.  
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3 Miljødirektoratets vurdering 

3.1 Klage på utslipp av suspendert stoff og kobber 
Miljødirektoratet har vurdert analyseresultatene som ble sendt inn sammen med klagen, og på den 
bakgrunn foretatt en ny vurdering av utslippstallene til virksomheten. Vi er enig med bedriften i at 
totalgrensene for suspendert stoff og kobber var basert på feil tallgrunnlag. Miljødirektoratet ser at 
utslippsgrensen vil medføre urimelig kostnad for forurenser, med uklar miljøgevinst. Vi ser at 
tidsfristen for ikrafttredelse av grensene dessuten var for kort til at bedriften vil rekke å gjøre 
nødvendige endringer i driften til å redusere utslippene. 
  
Miljødirektoratet ser at det likevel er behov for mer informasjon om Real Alloy sine utslipp til vann, 
og mulige tiltak for å begrense disse for å sette grenser for utslipp av kobber og suspendert stoff. 
Bedriften har allerede vilkår i tillatelsen om å utrede utslippet til vann. Vi vil på bakgrunn av 
utredningen sette nye grense for utslipp av kobber og suspendert stoff. 
Miljødirektoratet tar klagen til følge, og omgjør punktene i tillatelsen som omhandler kobber og 
suspendert stoff. Vi beholder konsentrasjonsgrensen for suspendert stoff. Den er fra et eldre 
vedtak, og er sådan ikke påklagbart. 
 
For å få tilstrekkelig tid til å gjennomføre undersøkelsene setter vi ny frist til 01. november 2021 for 
å vurdere renseløsning og andre tiltak for å redusere utslippene av suspendert stoff og kobber. 
Miljøtilstanden i resipienten og oppnåelse av resipientens miljømål må også inngå i vurderingen. Se 
punkt 15.2 i tillatelsen for nærmere detaljer. 
 
3.2 Fosfin og pH 
Grenseverdiene for fosfin og pH ble ikke endret i vedtaket datert 10. september 2020. Grensen på 
150 kg per år av fosfin ble vedtatt i tillatelse gitt i 2014, med midlertidig økt utslippsgrense på 600 
kg årlige fra 31. mai 2018 til 30. april 2019. Etter 30. april 2019 var grensen igjen 150 kg årlig. 
Grensen for pH ble vedtatt i tillatelsen i 2012. Det er derfor ikke klagemulighet på disse punktene.  
 
Real Alloy Raudsand må sende en begrunnet søknad f for endring av disse vilkårene dersom de 
ønsker å ta opp saken på ny. Datoene for når de forskjellige grensene ble satt er nå presisert i 
tillatelsen. 
 

4 Klagerett 

Real Alloy Raudsand og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. 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. 
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Miljødirektoratet sender kopi av dette brevet med vedlegg til berørte i saken. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ragnhild Orvik Kristoffer Glosli Bergland 
seksjonsleder senioringeniør 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på 099.   
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Azof,Fabian    
Haeser, Winfried    
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