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Forslag til tiltaksorientert overvåkingsprogram for Real Alloy Norway AS 
Saltslag Recycling i henhold til vannforskriften 
 
NIVA har fått i oppdrag å lage et overvåkingsprogram for Real Alloy Norway AS Saltslag Recycling, 
heretter kalt Real Alloy AS, for å overvåke kjemisk og økologisk tilstand i vannforekomst 
Tingvollfjorden ved Raudsand. Bedriften skal levere overvåkingsprogram til Miljødirektoratet 
jamfør «Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Real Alloy Norway AS Saltslag 
Recycling» sist endret 22.01.2021. NIVA har utarbeidet et forslag til overvåkingsprogram basert på 
krav spesifisert i tillatelsen. Hensikten med overvåkingen er å identifisere hvorvidt bedriftens 
utslipp påvirker vannforekomstens økologiske og kjemiske tilstand. Overvåkingen skal også vise 
påvirkning fra tidligere utslipp. 
 
 

1 Beskrivelse av bedriften og utslippet 

1.1 Kort beskrivelse av virksomheten 

Real Alloy AS ligger i Tingvollfjorden i Molde kommune i Møre og Romsdal (Figur 1). Bedriften 
tilhører sektoren landbasert industri og bransjen «Produksjon av halvfabrikater av aluminium». 
Produksjonen går døgnkontinuerlig fem dager i uken. 
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Figur 1. Real Alloy AS ligger i Tingvollfjorden i Molde kommune i Møre og Romsdal. 
 
 

1.2 Utslippskomponenter til sjøvann 

Real Alloy AS har utslipp til sjøvann i Tingvollfjorden, som er en del av Sunndalsfjorden. Bedriften 
har utslippstillatelse nr. 2006.040.T gitt 30.06.2006 og sist endret 22.01.2021, knyttet til utslipp 
fra mottak, lagring og behandling av aluminiumholdig avfall. Utslippsgrensene til sjøvann er satt 
ut fra en avløpsstrøm på 5000 m3 per døgn. Utslippsgrensene for suspendert stoff (SS), metaller 
og pH i utslippsvannet er gitt i Tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Utslippsgrenser gitt av Miljødirektoratet. 

Utslippskomponent Utslippsgrenser Gjelder fra: 

Konsentrasjon Maksimalt årlig utslipp 
kg/år (kalenderår) 

Suspendert stoff (SS) 100 mg/l Utslippsgrensen vil settes 
etter utredning* 

16.11.2012 

Kadmium (Cd)  1 10.09.2020* 

Krom (Cr)  14 10.09.2020* 

Kobber (Cu)  Utslippsgrensen vil settes 
etter utredning 

10.09.2020* 

Kvikksølv (Hg)  0 10.09.2020* 

Nikkel (Ni)  50 10.09.2020* 

Bly (Pb)  4 10.09.2020* 

Sink (Zn)  450 10.09.2020* 

pH i utslippsvannet 7,5-10 16.11.2012 

*Utslippsgrensen vil vurderes på nytt etter utredning om reduksjon av utslipp til vann og 
overvåking av vannforekomsten. 
 
 
Prosessavløp skal føres ut i Sunndalsfjorden på en slik måte at innblandingen i vannmassene blir 
best mulig. Utslippet av prosessvann blandes med vann som kommer fra gruven, og går i rør fra 
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kum i gruvegangen og slippes ut i fjorden på 30 meters dyp 40 meter ut fra kaia (Figur 2). Ved 
utslippet har røret en diameter på 600 mm. Det er ingen diffusor og utslippet går langs bunnen 
(Berge et al. 2016). 
 
 

 
Figur 2. Utslippspunktet for Real Alloy AS er på 30 meters dyp 40 meter fra land. Kartet er hentet 
fra vann-nett.no og viser symboler for industrianlegg (symboler i grått er nedlagte industrianlegg) 
og avløpsanlegg med utslippspunkt. 
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Utslippskomponenter oppgitt hos www.norskeutslipp.no er vist i Tabell 2. Hovedkomponentene i 
bedriftens nåværende avløp er metaller, ammonium og salt (NaCl, KCl), og utslippet har høyt pH-
nivå i forhold til naturlig sjøvann (Tabell 3 og 4). Prosessvann fra Real Alloy AS har samme 
utslippspunkt til Sunndalsfjorden som sigevannet fra Bergmesteren Raudsand AS (Tabell 7). Etter 
opplysninger per e-post 21.01.2021 fra Fabian Azof ved Real Alloy AS, produserte bedriften 
3500 m3 avløpsvann per dag i 280 virkedager i 2020. Det ble også opplyst om at det dreneres 
totalt 980 000 m3 avløpsvann til sjø. 
 
 
Tabell 2. Utslipp til sjøvann fra Real Alloy AS for perioden 2015-2019 fra norskeutslipp.no 
27.01.2021. 

Parametere 2015 2016 2017 2018 2019 

kg/år 

Bly (Pb) I.T. I.T. 2,60 1,11 2,07 

Kadmium (Cd) I.T. I.T. 0,13 0,02 0,89 

Kobber (Cu) 106,00 66,00 168,90 234,60 450,53 

Krom (Cu) I.T. I.T. 10,90 4,40 8,00 

Sink (Zn) I.T. I.T. 166,60 205,00 13,28 

tonn/år 

Klorid (CL) 1480,00 1140,00 1725,00 1725,00 I.R 

Natrium (NA) 1480,00 1140,00 1400,00 2055,00 489,06 

Tørrstoff, suspendert (SS) 32,00 26,00 26,50 24,71 37,94 

I.T. betyr ikke tilgjengelige data. I.R betyr ikke rapportert. 
 
 
  

http://www.norskeutslipp.no/
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Tabell 3. Avløpsvann til sjøvann fra Real Alloy AS utført 25.11.2020 (opplysninger per e-post 
21.12.2020 fra Fabian Azof ved Real Alloy AS). 
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Tabell 4. Avløpsvann til sjøvann fra Real Alloy AS utført 26.11.2020 (opplysninger per e-post 
21.12.2020 fra Fabian Azof ved Real Alloy AS). 

 
 
 

1.3 Generelt om tiltaksorientert overvåking/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 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446?q=vannforskriften
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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 5 viser 
grenseverdiene mellom de ulike tilstandsklassene. 
 
 
Tabell 5. 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 

 
 

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 (environmental quality 
standard, EQS), 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 

God                        

- under EQS -

Ikke god                         

- over EQS -

Kjemisk      

tilstand
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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 3. 
 
 
 

 
Figur 3. 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. 
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2 Vannforekomsten og tidligere undersøkelser 

2.1 Vannforekomsten 

Utslippet fra Real Alloy AS ligger ved vannforekomsten «Tingvollfjorden ved Raudsand» (ID: 
0303010902-6-C) i Molde kommune (tidligere Nesset kommune) (Figur 4). Vannforekomsten 
befinner seg i økoregion «Norskehavet Sør» og vanntypen er ifølge Vann-Nett karakterisert som 
«Ferskvannspåvirket beskyttet fjord». Ifølge Vann-Nett er det moderat strømhastighet (1-3 knop) 
og moderat oppholdstid for bunnvann (uker). En oversikt over vannforekomsten er gitt i Tabell 6. 
Vannforekomsten «Tingvollfjorden ved Raudsand» ligger mellom vannforekomstene 
«Sunndalsfjorden» og «Tingvollfjorden ved Angvik». 
 
 

 
Figur 4. Vannforekomsten «Tingvollfjorden ved Raudsand» (ID: 0303010902-6-C). Kartet er hentet 
fra vann-nett.no. 
 
 
Tabell 6. Oversikt over vannforekomsten hentet fra Vann-nett 12.11.2020. 

Data Vannforekomst Tingvollfjorden ved Raudsand 

Vannforekomst ID 0303010902-6-C 

Vannkategori Kystvann 

Saltholdighet Polyhalin (18-30) 

Areal (km2) 28,673 

Vanntype Ferskvannspåvirket beskyttet fjord 

Strømhastighet Moderat (1-3 knop) 

Økologisk tilstand Dårlig 

Kjemisk tilstand Dårlig 

Risiko for at miljømål ikke nås i 2021 Det er oppgitt at miljømålet nås for 2022-2027 for god 
økologisk tilstand, og at miljømålet oppnås for god 
kjemisk tilstand 

 
 
Mattilsynet har opphevet den tidligere advarselen om å spise blåskjell i Sunndalsfjorden innenfor 
en linje mellom Fjøseid og Eide fra 2005. 
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2.2 Vannutskifting, strømforhold og vannvolum 

Vannutskiftingen og oksygenforholdene i Sunndalfjorden er antatt å være relativt gode bedømt ut 
fra tidligere undersøkelser (Molvær 1990). Oppholdstiden i de øvre 0-15 m av Sunndalsfjorden er 
beregnet til å være ett døgn. Fjorden har et brakkvannslag på 1-5 meters mektighet. På vestsiden 
av fjorden skjer vannutskiftingen ved en utadgående vannstrøm. På østsiden av fjorden er 
strømningene svakere og mindre retningsbestemt. Sunndalsfjorden er ca. 45 km lang, og ved 
Raudsand har fjorden en bredde på ca. 2,5 km. Midtpartiet i Sunndalsfjorden er ca. 340 meter 
dypt. 
 
Akvaplan-niva har gjort spredningsmodellering og vurdering av oppdrettsanlegg i forbindelse med 
etablering av steinfylling for Bergmesteren Raudsand AS (Gaardsted m fl. 2018). 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. Estuarin sirkulasjon 
er en mulig forklaring, fordi sirkulasjonsmønsteret er forholdsvis vanlig i fjorder med mye 
ferskvannstilførsler fra elver. Tilførselen av ferskvann innerst i fjorden, strømmer utover og drar 
med seg noe vann fra laget under, som igjen fører til en returstrøm innover i dypere vannlag. 
 
 

2.3 Andre kilder til forurensning i vannforekomstene 

2.3.1 Punktforurensning 

Industri 
Ifølge Vann-nett er det stor grad av påvirkning fra punktutslipp fra industri (ikke omfattet av 
industriutslippsdirektivet (IED)). Raudsand gruver og Hydro Aluminium Sunndal blir oppgitt som 
kilder for forhøyede verdier av metaller og PCB som fører til kjemisk forurensning. I følge 
norskeutslipp.no har Bergmesteren Raudsand AS utslipp av metaller, PAH-16, klorid, og materiale 
som kan medføre biologisk oksygenforbruk (BOF) og kjemisk oksygenforbruk (KOF) (Deponi 1) 
(Tabell 7). Miljøgifter eller grenseverdier er ikke spesifisert for etablering av nytt deponi 
(Deponi 2) for ordinært avfall for Bergmesteren Raudsand AS. Hydro Aluminium Sunndal har 
utslipp av metaller, PAH-forbindelser og suspendert stoff (Tabell 8). 
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Tabell 7. Utslipp til sjøvann fra Bergmesteren Raudsand AS for Deponi 1 for perioden 2017-2019 
fra norskeutslipp.no 11.11.2020. Det er ikke tilgjengelige data før 2017. 

Parametere 2017 2018 2019 

kg/år 

Arsen (As) 0,075 I.T. I.T. 

Bly (Pb) 0,011 I.T. I.T. 

Kadmium (Cd) 0,003 I.T. I.T. 

Kobber (Cu) 0,479 0,255 0,804 

Krom (Cr) 0,007 I.T. 1,476 

Kvikksølv (Hg) I.T. I.T. 0,011 

Nikkel (Ni) 0,202 0,071 I.T. 

Sink (Zn) 0,169 0,906 6,101 

Jern (Fe) 2,660 I.T. I.T. 

Mangan (MN) 1,120 0,283 I.T. 

PAH-16 I.T. I.T. 0,061 

tonn/år 

Klorid (CL) 136,500 139,214 139,646 

Biologisk oksygenforbruk (BOF) I.T. 0,297 I.T. 

Kjemisk oksygenforbruk (KOF) I.T. I.T. 1,804 

Total fosfor (Tot P) 0,007 0,009 0,008 

Total nitrogen (Tot N) I.T. 7,109 6,609 

Totalt organisk karbon (TOC) I.T. 0,319 0,656 

Ammoniumforbindelser (NH4-N) I.T. I.T. 7,249 

I.T. betyr ikke tilgjengelige data. 
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Tabell 8. Utslipp til sjøvann fra Hydro Aluminium Sunndal for perioden 2015-2019 fra 
norskeutslipp.no 11.11.2020. 

Parametere 2015 2016 2017 2018 2019 

kg/år 

Arsen (As) 13,20 9,10 11,50 66,00 72,00 

Bly (Pb) 1,04 0,75 2,10 2,50 4,80 

Kadmium (Cd) 0,05 0,06 0,76 0,60 1,10 

Kobber (Cu) 3,16 6,40 39,80 116,00 181,00 

Krom (Cr) 0,10 0,10 1,80 2,00 2,10 

Molybden (MO) 0,06 0,05 1,70 2,60 3,20 

Nikkel (Ni) 19,73 12,10 19,70 37,00 58,00 

Sink (Zn) 3,88 1,50 391,00 177,00 209,00 

PAH-16 2421,00 2368,24 2295,77 3083,23 2302,20 

Naftalen (NAP) 1304,00 1492,00 1264,00 1378,00 1777,00 

g/år 

Benzo(a)pyren (BaP) I.R. 9,00 39,00 0,00 0,00 

Benzo(g,h,i)pyrylen (BGHIP) 0,20 0,01 0,00 0,20 0,00 

tonn/år 

Fluorider (FLUOR) 19,30 27,90 36,50 30,00 44,40 

Tørrstoff, suspendert (SS) 13,20 9,10 11,50 66,00 72,00 

Totalt organisk karbon (TOC) 4,30 4,70 5,30 4,70 4,90 

I.R betyr ikke rapportert. 
 
 
Det er middels grad av påvirkning fra punktutslipp fra industri (omfattet av IED), hvor utslipp fra 
Sunndal Aluminium tidligere har forårsaket kostholdsråd i fjorden innenfor Eidsøra. 
 
Renseanlegg 
Ifølge Vann-nett er det liten grad av påvirkning fra punktutslipp fra avløpsvannet til 
renseanleggene (2000 PE) ved Angvik, Gjemnes (400 pe) (Tabell 9), Øksendalsøra (Tabell 10) og 
Jordalsgrenda (Tabell 11). 
 
 
Tabell 9. Utslipp til sjøvann fra Angvik for perioden 2015-2019 fra norskeutslipp.no 11.11.2020. 

Parametere 2015 2016 2017 2018 2019 

tonn/år 

Biologisk oksygenforbruk (BOF) I.T. 4,400 3,504 3,504 3,504 

Totalt fosfor (P-TOT) 0,007 0,111 0,112 0,112 0,112 

Kjemisk oksygenforbruk (KOF) I.T. I.T. 0,380 0,380 0,380 

Totalt nitrogen (N-TOT) 0,044 0,863 0,745 0,745 0,745 

I.T. betyr ikke tilgjengelige data. 
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Tabell 10. Utslipp til sjøvann fra Øksendalsøra for perioden 2015-2019 fra norskeutslipp.no 
11.11.2020. 

Parametere 2015 2016 2017 2018 2019 

tonn/år 

Biologisk oksygenforbruk (BOF) I.T. I.T. 1,337 1,337 1,337 

Totalt fosfor (P-TOT) 0,050 I.T. 0,043 0,043 0,043 

Kjemisk oksygenforbruk (KOF) I.T. I.T. 1,671 1,671 1,671 

Totalt nitrogen (N-TOT) 0,330 I.T. 0,284 0,284 0,284 

I.T. betyr ikke tilgjengelige data. 
 
 
Tabell 11. Utslipp til sjøvann fra Jordalsgrenda for perioden 2015-2019 fra norskeutslipp.no 
11.11.2020. 

Parametere 2015 2016 2017 2018 2019 

tonn/år 

Biologisk oksygenforbruk (BOF) 0,550 I.T. 0,350 0,350 0,403 

Totalt fosfor (P-TOT) 0,020 I.T. 0,011 0,011 0,011 

Kjemisk oksygenforbruk (KOF) I.T. I.T. 0,438 0,438 0,504 

Totalt nitrogen (N-TOT) 0,110 I.T. 0,074 0,074 0,086 

I.T. betyr ikke tilgjengelige data. 
 
 

2.3.2 Diffus forurensning 

Fiskeoppdrett 
Ifølge Vann-nett er det liten grad av påvirkning fra diffus avrenning fra fiskeoppdrett som fører til 
organisk forurensning og forurensning av næringssalter. Det er flere fiskeoppdrettsanlegg i 
vannforekomsten, men totalt sett viser miljøundersøkelsene at vannforekomsten bærer lite preg 
av oppdrettsvirksomhet med generelt gode verdier for bunnfauna. 
 
Forurenset sjøbunn 
Ifølge Vann-nett er det ukjent grad av diffus forurensning fra forurenset sjøbunn. 
 
 

2.4 Utvalg av tidligere undersøkelser i vannforekomstene 

I 2008 ble det gjort en undersøkelse for å oppdatere miljøstatusen for Sunndalfjorden 
(Næs m.fl. 2010). Generelt sett var det en forbedring i miljøtilstanden i fjordsystemet over tid. 
PAH-innholdet i blåskjell var lavt. Beregninger av PAH-innholdet i vannmassene indikerte at 
konsentrasjonene lå under vanndirektivets grenseverdier bortsett fra for de tyngre forbindelsene 
som indenopyren og benzoperylen. PAH-innholdet i krabbeinnmat samt PAH-metabolitter i galle 
fra torsk var også lavt. Metallinnholdet i krabbe og sediment var stort sett lavt, bortsett fra TBT i 
sedimentet i den helt innerste delen av fjorden. TBT-resultatene var i tråd med hva man ofte 
finner som følge av påvirkning fra bunnstoff på skip. PAH-innholdet i sedimentene var høyt, særlig 
i den innerste delen av Sunndalsfjorden. Generelt var det et godt utviklet dyreliv med høy 
artsrikhet på alle stasjonene, men helt innerst ved Sunndalsøra var det økt andel av arter som 
erfaringsmessig tiltar i områder med høye sedimentkonsentrasjoner av PAH. 
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I 2013 ble miljøtilstanden i Tingvollfjorden undersøkt av NIVA for Real Alloy AS (tidligere Aleris) 
(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 PCB-7 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. 
 
I 2016 vurderte NIVA mulige effekter av pH endringer i utslippene til Real Alloy AS til 
Sundalsfjorden ved Raudsand (Berge et al. 2016). Konklusjonen var at det omsøkte maksimale 
utslippsvolumet på 5000 m3/døgn og en pH på 10,5 ut fra en totalvurdering ville være mer gunstig 
for miljøet enn det maksimale utslippsvolumet og pH som daværende tillatelse ga rom for (45 000 
m3/døgn og pH 10). 
 
I 2016 utførte Rambøll tiltaksorientert miljøovervåking i Tingvollfjorden for Bergmesteren 
Raudsand AS av vanlig strandsnegl (Littorina littorea) og blæretang (Focus vesiculosus) ved fem 
stasjoner i Tingvollfjorden (Kaurin 2016). Analysene av strandsnegl viste konsentrasjoner av 
kvikksølv, bly, nikkel og kadmium tilsvarende god kjemisk tilstand ved samtlige stasjoner. 
Konsentrasjonene av de vannregionspesifikke stoffene krom, sink og arsen tilsvarte tilstandsklasse 
svært god ved samtlige stasjoner. For kobber ble det observert noe høyere konsentrasjon 
nærmest utslippspunktet, tilsvarende tilstandsklasse god, enn på stasjonene lenger unna 
utslippspunktet hvor konsentrasjonene av kobber tilsvarte tilstandsklasse svært god. 
Undersøkelsen indikerte at den økologiske og kjemiske tilstanden i fjorden var god. Tidligere 
undersøkelser av sedimentet i nærhet til utslippsledningen hadde imidlertid vist at området er 
sterkt forurenset. 
 
I 2017 gjennomførte NIVA tiltaksorientert overvåking i Sunndalsfjorden for Hydro Aluminium 
Sunndal (Øxnevad m fl. 2018). Det var ingen overskridelser av grenseverdier for de prioriterte 
miljøgiftene på noen av de fire blåskjellstasjonene. Sunndalsfjorden var derfor i «god kjemisk 
tilstand» basert på analyser av prioriterte miljøgifter i blåskjell. For tre av blåskjellstasjonene var 
konsentrasjon av sink noe over høy bakgrunnskonsentrasjon for blåskjell. Det var lave 
konsentrasjoner av PAH-forbindelser i blåskjellene. 
 
I 2019 undersøkte NIVA miljøtilstanden i sedimenter og bløtbunnsfauna i Tingvollfjorden for 
Bergmesteren Raudsand AS (Brkljacic m fl. 2020). Bløtbunnsfauna oppnådde god tilstand på 
samtlige stasjoner, men den samlede økologiske tilstanden ble nedgradert fra god til moderat på 
grunn av overskridelse av grenseverdier for de vannregionspesifikke stoffene kobber, sink og PCB-
7 i sedimentene. Selv om bløtbunnsfauna iht. klassifiseringen oppnådde god tilstand, var den 
påvirket på flere av stasjonene fordi både arts- og individtall var lave. For vurdering av kjemisk 
tilstand, ble konsentrasjon av de prioriterte stoffene bly, kadmium og nikkel målt i sedimentene. 
Både bly og kadmium viste god tilstand på alle stasjoner. Imidlertid var det overskridelse av 
grenseverdien for nikkel, slik at kjemisk tilstand ble klassifisert som ikke god. 
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3 Bedriftens utslipp 

Det er utslipp av avløpsvann til Sunndalsfjorden fra Real Alloy AS som samles i et utslippsrør på 
30 m dyp som ligger 40 m fra land. Bedriften opplyser at de produserte 3500 m3 avløpsvann per 
dag i løpet av 280 virkedager i 2020 og det dreneres totalt 980 000 m3 avløpsvann til sjøvann. 
Utslippstillatelsen er basert på et utslippsvolum på 5000 m3/døgn. Berge m fl. (2016) vurderte 
dette omsøkte utslippsvolumet til å oppnå innlagring på dypere vann (10 til 20 m) i forhold til 
tidligere maksimal volumstrøm på 45 000 m3/døgn hvor utslippet i hovedsak ville nå 
overflatevannet i resipienten. 
 
 

4 Overvåkingsprogrammet 

4.1 Generelt 

Real Alloy AS har krav fra Miljødirektoratet om å gjennomføre overvåking for å dokumentere 
hvorvidt utslippet fra bedriften påvirker vannforekomstens kjemiske tilstand og/eler økologiske 
tilstand. Det tiltaksorienterte overvåkingsprogrammet tar utgangspunkt i bedriftens utslipp 
(hentet fra www.norskeutslipp.no), og opplysninger fra bedriften. 
 
Nedenfor følger et forslag til et overvåkingsprogram for Real Alloy AS med stasjoner for 
overvåking av blåskjell, sedimenter, bløtbunnsfauna og hardbunnsundersøkelser. Det kan være 
hensiktsmessig å gjennomføre en koordinert overvåking med Bergmesteren Raudsand AS, som 
har samme utslippspunkt til Tingvollfjorden som Real Alloy AS. Et koordinert overvåkingsprogram 
vil kunne gi besparelser for begge bedriftene. 
 
 

4.1.1 Blåskjell 

Det foreslås å overvåke miljøgifter i blåskjell. Skjellene filtrerer vannmassene og lever av plankton 
og organiske partikler. De kan ta opp miljøgifter som er løst i vann og som er bundet til partikler 
gjennom opptak via gjellene og fordøyelsessystemet. Blåskjell er derfor en velegnet indikatorart 
for overvåking av vannkvalitet av de øvre vannmassene i et kystområde. Blåskjell er en av de 
anbefalte overvåkingsorganismene for overvåking i henhold til Vannforskriften (veileder 02:2018). 
 
Det foreslås å samle inn blåskjell i Tingvollfjorden, i nærheten av og i økende avstand fra 
utslippspunktet. Det foreslås å samle inn skjell fra fem stasjoner, to oppstrøms for utslippspunktet 
(SU1 og SU2) og to nedstrøms (SU3 og SU4), og én prøve litt lengre ute i fjorden (referansestasjon 
SU5). Stasjonene er vist i Figur 5. Blåskjellenes plassering gjenspeiler utslippets spredning og 
effekter, og gir samtidig et helhetlig bilde av vannforekomsten. Nærstasjonene SU2 og SU3 er 
plassert nær utslippet og har som formål og vise påvirkning og betraktes som utslippskontroll. De 
kan imidlertid ikke sies å være representative for tilstanden i vannforekomsten Tingvollfjorden 
ved Raudsand. Jamfør M-1288 (2019) er nærstasjoner plassert innenfor et influensområde fra et 
utslippspunkt (opptil 300 m avstand i radius for kyst) hvor det forventes en viss påvirkning fra 
utslippet, og kan unntas fra klassifiseringen av vannforekomsten. Stasjonene SU1 og SU4 er 
plassert lengere fra utslippet og har som formål og gi et mer representativt bilde av 
vannforekomsten. Referansestasjonen SU5 skal ikke være påvirket av bedriftens utslipp og skal 
betraktes som bakgrunnsstasjon. 
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Figur 5. Plassering av foreslåtte prøvetakingsstasjoner for blåskjell i Tingvollfjorden. Kartet er 
hentet fra vann-nett.no og viser symboler for industrianlegg og avløpsanlegg med utslippspunkt.   

SU5 

SU4 

SU3 

SU2 

SU1 

Real Alloy AS Utslippspunkt 
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Det bør samles inn blåskjell av størrelse 3-5 cm, og fra hver stasjon skal det lages en blandprøve 
bestående av minst 30 blåskjell. Prøvetakingen bør gjøres i henhold til nasjonal standard for 
innsamling av blåskjell (NS 9434). Prøvetaking, analyse og klassifisering av resultater skal gjøres i 
henhold til vannforskriften. Blåskjell bør samles inn om høsten (utenom gytesesong). 
 
Det foreslås en frekvens hvert tredje år. I eksempelsamlingen som NIVA har utarbeidet for 
Miljødirektoratet er det foreslått overvåking av miljøgifter i blåskjell hvert år (Grung m. fl. 2013). 
Det kan imidlertid anbefales hvis det er høye miljøgiftkonsentrasjoner. Ellers er det tilstrekkelig å 
overvåke hvert andre til tredje år. 
 
Blåskjellene foreslås analysert for følgende stoffer: 

• Metallene arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), bly 
(Pb), sink (Zn) og fluorid. 

• Tørrstoff (TOC). 
 
Analyseprogrammet kan justeres etter første overvåking. 
 
Det er utviklet EQS-verdier for det prioriterte stoffet Hg i biota. For metallene As, Pb, Cd, Hg, Ni, 
Cr, Cu og Zn har NIVA utviklet såkalte beregnede høye bakgrunnsnivåer, kalt PROREF (Norwegian 
provisional high reference contaminant concentration), i det nasjonale 
miljøovervåkingsprogrammet «Miljøgifter i norske kystområder (MILKYS)» Green m fl. 2020. Dette 
blir brukt istedenfor gammelt klassifiseringssystem (Molvær m fl. 1997). 
 
Koordinatorer for de foreslåtte prøvetakingsstasjonene er ikke oppgitt. Sunndalsfjorden er 
ferskvannspåvirket, og det kan være vanskelig å finne blåskjell på de foreslåtte stasjonene. Ved 
Rambølls undersøkelse for Bergmesteren Raudsand i 2016, ble det ikke funnet blåskjell ved 
innsamling i fjæra fra land (Kaurin 2016). Det kan foretas snorkeldykking fra båt. Hvis det ikke 
finnes stedegne blåskjell, så kan det utplasseres skjell. Dette har vært gjort lenger inn i 
Sunndalsfjorden i forskningsprosjektet ESPIAL (se kap. 2.4) som NIVA har utført for 
Aluminiumsindustriens Miljøsekretariat med Hydro Aluminium Sunndal som studieområde. 
Alternativt kan albuesnegl/skjell (Patella vulgata) benyttes dersom det ikke er mulig å finne 
blåskjell i området. Denne arten er godt egnet for å analysere for metaller og PAH. I 2016 
undersøkte Rambøll strandsnegl og tang, og anbefalte videre undersøkelser av tang hvert 3. år 
(Kaurin 2016). Tang er en bedre indikator for kobberforurensning enn snegl. Det beste 
alternativet er undersøkelser av blåskjell.  
 
 

4.1.2 Sedimenter 

Det foreslås å undersøke miljøgifter i sedimenter på de samme fire stasjonene som ble undersøkt 
i overvåkingsprogrammet for Bergmesteren Raudsand i 2019 (Brkljacic m fl. 2020) (Figur 6). 
Sedimentsstasjonene er plassert langs fjordbassengets dypområde, to oppstrøms for bedriftens 
utslipp (RU1 og RU2) og to nedstrøms (RU6 og RU7). Stasjonene RU1 og RU 7 ligger i nærheten av 
utslippet og bør tas med for å overvåke stoffene som bedriften har utslipp av. 
Sedimentstasjonenes plassering gjenspeiler også utslippets spredning og effekter, og gir samtidig 
er helhetlig bilde av vannforekomsten. Koordinater er gitt i Tabell 12. Sedimentundersøkelse 
anbefales hvert 6. år, neste gang i 2025. 
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Figur 6. Plassering av foreslåtte prøvetakingsstasjoner for sedimenter i Tingvollfjorden (kartet er 
justert, og opprinnelig hentet fra Brkljacic m fl. (2020)). 
 
 
Tabell 12. Posisjoner og dyp for prøvetaking av sedimenter (fra Brkljacic m fl. 2020). 

Stasjon  Dyp (m) Prøvetakingsdato 
Posisjon (WGS84) 

Nord Øst 

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 

 
 
Metodikken for innsamling av sedimentprøver bør utføres iht. retningslinjene i standarden for 
sedimentprøvetaking i marine områder (NS-EN ISO 5667-19). 
 
Sedimentprøver kan prøvetas med en van Veen-grabb. Kun de øverste 0-2 cm samles inn for å få 
med det nyeste sedimenterte materialet fra sjøbunnen. På hver stasjon vil sedimentprøver bli 
hentet fra to separate grabbprøver som ble slått sammen til én blandprøve. 
 

Real Alloy AS 

Utslippspunkt 
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Sedimentene foreslås analysert for følgende stoffer: 

• Metallene arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), bly 
(Pb) og sink (Zn). 

• Tørrstoff (TOC). 

• Kornfordeling < 63 µm. 
 
Analyseprogrammet kan justeres etter første overvåking. 
 
Det er utviklet EQS-verdier for de vannregionspesifikke stoffene As, Cr, Cu og Zn i sedimenter. Det 
er utviklet EQS-verdier for de prioriterte stoffene Pb, Hg og Ni i sedimenter. 
 
Miljødirektoratet har fastsatt en frekvens for undersøkelser av sedimenter hvert. 6. år. 
 
 

4.2 Bløtbunnsfauna 

Bedriften har utslipp som utløser undersøkelser av bløtbunnsfauna, slik som for suspendert stoff 
(SS). Det foreslås å undersøke bløtbunnsfauna på de samme fire stasjonene som ble undersøkt i 
2019 for Bergmesteren Raudsand (Brklacic m fl. 2020) og som er identiske med 
sedimentstasjonene foreslått ovenfor (Figur 6, Tabell 12). 
 
Metodikken for innsamling av bløtbunnsfaunaprøver bør utføres iht. retningslinjene i standarden 
for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (NS-EN ISO 16665:2013). 
Prøvene skal samles inn med en van Veen-grabb med prøvetakingsareal på 0,1 m2. Det skal tas 
fire parallelle prøver til fauna på hver stasjon. Kun grabber med tilstrekkelig prøvevolum og en 
uforstyrret sedimentoverflate skal godkjennes. Hver prøve skal beskrives visuelt mht. sedimentets 
karakter, for eksempel konsistens, lukt, lagdeling, farge, tilstedeværelse av synlige dyr og innslag 
av terrestrisk materiale. Bunnmaterialet skal siktes gjennom 5 mm og 1 mm sikter og sikteresten 
skal så konserveres i en 10-20 % formalin-sjøvannsløsning. 
 
Prøver til analyse av sedimentets kornfordeling (< 63 μm) og innhold av nitrogen (TN) og total 
organisk karbon (TOC) skal tas fra en separat grabbprøve med uforstyrret sedimentoverflate. 
Prøver for TOC og TN skal tas fra sjiktet 0-1 cm og kornfordeling fra sjiktet 0-5 cm.  
 
Temperatur, salinitet og oksygenkonsentrasjon i vannmassene skal måles fra overflaten og ned til 
bunnen med en CTD-sonde (SAIV) med en påmontert oksygensensor. CTD-målingen skal utføres 
på samme posisjon som prøvetaking av fauna. 
 
 

4.3 Hardbunnsundersøkelser 

Miljødirektoratet ber om at nitrogenutslipp må vurderes. Det foreslås å utføre undersøkelser av 
alger og dyr på hardbunn, slik som i 2013 (Berge m fl. 2013). Det var utslipp av ca. 59 tonn 
ammonium fra Real Alloy AS (tidligere Aleris) i 2011. I 2013 viste hardbunnsundersøkelsene gode 
til svært gode forhold i hele undersøkelsesområdet, men det ble påvist store forekomster av 
grønnalger i nærområdet til utslippet, som indikerte næringssaltbelastning (Berge m.fl. 2013).  
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I 2016 vurderte NIVA at det omsøkte maksimale utslippsvolumet på 5000 m3/døgn ut fra en 
totalvurdering ville være mer gunstig for miljøet enn det maksimale utslippsvolumet som 
daværende tillatelse ga rom for (45 000 m3/døgn) (Berge m fl. 2016). NIVA vurderte dette 
omsøkte utslippsvolumet til å oppnå innlagring på dypere vann (10 til 20 m) i forhold til tidligere 
maksimal volumstrøm på 45 000 m3/døgn hvor utslippet i hovedsak ville nå overflatevannet i 
resipienten. 
 
Makroalger og fastsittende/lite bevegelige dyr har ikke mulighet for å flytte til andre steder 
dersom forholdene skulle bli dårligere, og er derfor gode miljøindikatorer for forholdene på 
levestedet. For eksempel vil utslipp av avløpsvann kunne gi endrete vekstforhold til fastsittende 
alger og dyr. En svak overkonsentrasjon av næringssalter kan virke gunstig på algesamfunnet og 
medføre at artsrikheten øker (gjødslingseffekt). Høyere konsentrasjoner av næringssalter vil 
imidlertid gi redusert artsantall med dominans av noen få arter. Ofte vil det være små 
hurtigvoksende grønnalger og enkelte trådformete brunalger som øker i mengde og dominerer. 
De flerårige algene blir lett overgrodd av de hurtigvoksende algene og kan resultere i at tang og 
tare reduseres og etter hvert forsvinner. 
 
Fastsittende alger finnes i forskjellige soner fra øvre del av strandsonen og ned til nederste 
voksedyp. Artssammensetning og sonering varierer med forhold som lys, temperatur, 
saltholdighet, eksponering, strøm og næringstilgang. Vertikalutbredelsen til de fastsittende algene 
er avhengig av hvor langt ned sollyset går. Reduksjon i lysgjennomtrengelighet og dermed nedre 
voksegrense for alger har en klar sammenheng med graden av overgjødsling (Veileder 02:2013-
revidert 2015). 
 
Artssammensetningen i fjæra vil gjenspeile de samlede vekstforholdene (lokale og regionale) over 
de siste uker/måneder og år, og undersøkelser av algesamfunnet er ofte benyttet for å vurdere 
tilstanden i et område. 
 
Det foreslås å foreta fjæresoneregistreringer på fire stasjoner i Tingvollfjorden ved Raudsand, én 
ved utslippet (st. 4), én stasjon oppstrøms (st. 1) og én stasjon nedstrøms (st. 2) utslippet fra Real 
Alloy AS, og én referansestasjon (st. 5) (Figur 7 og Tabell 13). Med bakgrunn i NIVAs vurderinger 
av Berge m fl. (2016) om innlagring av utslippsvann på 10-20 m dyp, foreslås det å nedskalere 
stasjonsnettet fra syv stasjoner i 2013 til fire stasjoner i neste undersøkelse, og konsentrere 
stasjonene i nærområdet hvor resultatene indikerte næringsbelastning. 
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Figur 7. Plassering av foreslåtte hardbunnsstasjonene i Tingvollfjorden ved Raudsand. Kartet er 
hentet fra vann-nett.no og viser symboler for industrianlegg og avløpsanlegg med utslippspunkt. 
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Tabell 13. Posisjoner for foreslåtte stasjoner for hardbunnsundersøkelser (utdrag fra Berge m fl. 
2016). 

Stasjon  
Undersøkt i 
1993 med 
dykking 

Undersøkt i 2003 
med ROV + snorkling 

Undersøkt i 2013 
med droppkamera + 

snorkling 

Posisjon (WGS84) 

Nord Øst 

St. 1 x x x 62,84305 8,12527 

St. 2 x x x 62,84138 8,12583 

St. 4 
(utslipp) 

 
x 

x 62,84272 8,12530 

St. 5  x x 62,87060 8,10812 

 
 
For å få et inntrykk av forholdene på dypere vann kan det også foreslås å gjøre undersøkelser med 
et nedsenkbart videokamera (droppkamera eller BlueEye) ved alle de tre stasjonene. 
 
 

4.4 Oppsummering av overvåkingsprogram 

Miljødirektoratet har fastsatt frekvens for overvåking av biota hvert 3. år og for sediment og 
bunnfauna hvert 6. år, og at neste runde skal gjennomføres i 2021: 

• Overvåking av miljøgifter i blåskjell: hvert 3. år. Neste gang i 2021. 

• Overvåking av miljøgifter i sedimenter: hvert 6. år. Neste gang i 2025. 

• Undersøkelse av bløtbunnsfauna: hvert 6. år. Neste gang i 2025. 

• Undersøkelse av hardbunn. Neste gang i 2025. 
 
Overvåking av blåskjell og sedimenter bør koordineres med miljøovervåkingsprogrammet i 
sjøresipienten til Bergmesteren Raudsand AS. 
 
 

5 Rapportering 

Resultatene skal klassifiseres og rapporteres i henhold til vannvannforskriftens bestemmelser, gitt 
i veileder 02:2018 (Klassifisering av miljøtilstand i vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem 
for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver) oppdatert 15.10.2020, og M-608 (2016) Grenseverdier 
for klassifisering av vann, sedimenter og biota – revidert 30.10.2020. 
 
Rapporten skal også inneholde en sammenstilling av nye og gamle resultater. Miljødirektoratet 
har kommet med ny sjekkliste for program for tiltaksorientert vannovervåking. Denne innebærer 
at det kreves en noe mer omfattende rapportering. 
 
 

6 Vannmiljø 

Alle data skal legges inn i Miljødirektoratets Vannmiljødatabase innen 1. mars påfølgende år. 
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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
for 

REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING 
 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 
§ 11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad 
av 22. desember 2005 og 3. desember 2008 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av 
søknaden. Vilkårene framgår på side 1 til og med side 13. Tillatelsen gjelder fra 30. juni 2006 med 
endringer av 16. november 2008, 22. juni 2009, 16. november 2012, 1. desember 2012, 27. 
november 2013, 28. mai 2014, 24. august 2016, 31. mai 2018 og 25. januar 2019. 
 
Bedriften må på forhånd avklare med Miljødirektoratet dersom den ønsker å foreta endringer i 
driftsforhold, utslipp med mer som kan ha miljømessig betydning og som ikke er i samsvar 
opplysninger som er gitt i søknaden eller under saksbehandlingen.  
 
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 bedriftens omfang slik at Miljødirektoratet 
kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 
 
Bedriftsdata 

Bedrift REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING 
Beliggenhet/gateadresse Rødvika Industriområde 
Postadresse 6460 Eidsvåg i Romsdal 
Kommune og fylke Molde kommune, Møre og Romsdal 
Org. nummer (bedrift) 986580670 
Gårds- og bruksnummer Gnr. 40, Bnr. 60, 61, 73 og 76 
NACE-kode og bransje 27.422 Produksjon av halvfabrikata av aluminium 
NOSE-kode(r) 105.14 Regeneration/recovery of waste (Gjenvinning av avfall) 
Kategori for bedriften 1 Produksjon av ikke-jernholdige produkter 

 
Miljødirektoratets referanser 

Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse2 
2006.040.T 1543.0006.01 3 

 
Tillatelse gitt: 30. juni 2006 Endringsnummer: 12 Sist endret: 22. januar 2021 

 
 

Ragnhild Orvik 
seksjonsleder 

  
 

Kristoffer Glosli Bergland 
senioringeniør 

 
 
 

 
1 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven 
2 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Miljødirektoratets arbeid med tillatelser og kontroll etter 
forurensningsloven 
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Endringslogg 
Endringsnummer Endringer av  Punkt og beskrivelse av endring 
10 04.11.2019 Korrigert navn. I punkt 1. er mengden 

farlig avfall som kan lagres endret. Det er 
også endret tekst i punkt 2.6, krav om 
finansiell sikkerhet.  

11 10.09.2020 Revidert utslippsgrenser slik at de er i tråd 
med BAT. Satt utslippsgrenser for 
tungmetaller til vann i punkt 5.1, og 
utslippsgrenser til luft i punkt 6.1. Endret 
mengden vann per døgn i 5.1. Satt inn krav 
om vannforekomstovervåking i punkt 12. 
Presisert tiltaksplikt i 2.6. Se punkt 15. for 
utredningskrav. 

12 22. januar 
2021 

Endret punkt om utslipp av kobber og 
suspendert stoff som følge av klage. 
Presisert dato for ikrafttredelse av 
utslippsgrenser. Endret også 
utredningspunkt. Se 5.1 og 15.2. 

1. Produksjonsforhold 

1.1. Rammer for bedriften 
Tillatelsen gjelder forurensning fra mottak, lagring og behandling av avfall. Ved økning av behandlet 
eller lagret mengde avfall ut over tillatelsens rammer skal bedriften søke om endring av tillatelsen, 
selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene. 
 
Tillatelsen gjelder for en årlig behandling av inntil 50 000 tonn saltslagg med EAL-kode 100308. 
 
Maksimal mengde saltslagg lagret på bedriftens område skal ikke overstige 7 000 tonn. 
 

2. Generelle vilkår 

2.1. Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra bedriften som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 5 og pkt. 6. Utslipp som ikke 
er uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike 
utslipp ble fremlagt 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 
uttrykkelig av vilkårene i pkt. 5 og i pkt. 6 eller de er så små at de må anses å være uten 
miljømessig betydning. 
 

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 følger av normal drift i en slik grad 
at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet. 
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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. 5 og i pkt. 6 uttrykkelig er satt grenser for.  
 
For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell 
reduksjon av produksjonsnivået i forhold til det som er lagt til grunn i forbindelse med 
saksbehandlingen, medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene. 
 

2.4. Tiltak 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 direktoratet om unormale forhold som har eller kan få 
forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt. 13.4. 
 

2.5. Internkontroll  
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om 
dette3. 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.  
 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold. 
 

2.6 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften så langt det er mulig uten urimelige 
kostnader 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. pkt. 13.4. 
 

2.7. Finansiell sikkerhet 
Bedriften skal stille finansiell sikkerhet for kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved 
bedriftens anlegg ved nedleggelse, stans, vesentlig mislighold eller ved betalingsproblemer.  

Sikkerheten skal dekke de kostnader som maksimalt kan tenkes å oppstå sett i lys av hvilke typer 
farlig avfall som anlegget kan motta og de mengder farlig avfall som lovlig kan lagres, jf. punkt 1 i 
tillatelsen. Ved eventuell stans eller mislighold av tillatelsen skal garantibeløpet dekke kostnader 
med å ta hånd om alt farlig avfall ved bedriftens anlegg.   

Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av panterett til fordel for Miljødirektoratet i sperret bankkonto 
med et innbetalt beløp tilsvarende det beløp som skal sikres, eller ved en løpende påkravsgaranti 

 
3 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften) 
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fra norsk bank utstedt til Miljødirektoratet på tilsvarende beløp. Dersom det kan godtgjøres at det 
vil gi tilsvarende sikkerhet kan direktoratet etter en konkret vurdering akseptere annen form for 
sikkerhetsstillelse.  

Bedriften skal så snart som mulig etter at tillatelsen er oversendt bedriften sende dokumentasjon 
for finansiell sikkerhetsstillelse til direktoratet for godkjenning. Den innsendte dokumentasjonen 
skal også inneholde en beregning av kostnadene forbundet med kravet om finansiell sikkerhet.  

Uten en godkjent sikkerhetsstillelse kan det ikke mottas farlig avfall ved anlegget, med mindre 
direktoratet har innvilget en midlertidig utsettelse av kravet.  

Bedriften skal minimum hvert femte år, eller oftere om Miljødirektoratet krever det, vurdere om 
sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene med å ta hånd om alt farlig avfall ved 
bedriftens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Når vurderingen er foretatt, 
skal den rapporteres til Miljødirektoratet i forbindelse med bedriftens egenrapportering.  

Miljødirektoratet tar forbehold om å endre kravet til størrelsen på sikkerheten dersom nye 
opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er nødvendig. Miljødirektoratet kan også stille krav 
om ytterligere sikkerhet. 

2.8. Krav til regnskap ved lagring av farlig avfall  
Lagret farlig avfall skal medtas i bedriftens årlige regnskap i tråd med regnskapsloven slik at de 
fremtidige kostnadene til behandlingen av dette avfallet fremkommer i regnskapet. 
 

2.9. Krav til kompetanse 
Bedriften skal i den daglige driften råde over høyere naturvitenskapelig utdanning (sivilingeniør, 
master eller tilsvarende) fra universitet eller høyskole. Relevant arbeidserfaring kombininert med  
annen naturvitenskapelig utdanning (ingeniør, bachelor eller tilsvarende) fra universitet eller 
høyskole er tilfredsstillende. Alle som håndterer farlig avfall i bedriften skal ha dokumentert 
opplæring i slik håndtering. Bedriften skal også råde over tilstrekkelig kompetanse til å vurdere 
miljørisiko for sin virksomhet. 
 

2.10. 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, jf. internkontrollforskriften3 § 5 
pkt. 7. 
 

3. Krav til dokumentasjon ved mottak av avfall og til lagring 

3.1. Deklarering av farlig avfall 
Ved mottak av farlig avfall skal bedriften ha etablert et system som sikrer at mottatt farlig avfall er 
deklarert eller lovlig importert slik at den videre håndtering kan skje på en forsvarlig måte, jf. 
avfallsforskriften4 § 11-12 og § 11-13. 
 

3.2. Lagring 
Mottatt avfall skal ikke lagres lenger enn 12 mnd. 

 
4 Jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004. 
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3.3. Lagring av farlig avfall 
Farlig avfall skal lagres på en slik måte at det ikke oppstår forurensning. Lagret farlig avfall skal til 
enhver tid ha tilstrekkelig tilsyn. Som et minimum skal følgende tiltak være oppfylt: 
 

· Enhver lagring av farlig avfall skal være basert på risikovurdering 
· Lagring av farlig avfall skal skje innendørs og på tett fast dekke med oppsamling av 

eventuell avrenning. Vi kan godta annen lagringsmåte dersom bedriften kan dokumentere 
at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse. For 
lagring av farlig avfall på tank følger egne krav. 

· Lagret farlig avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret 
· Bedriften skal ha kart over sitt lager av farlig avfall hvor det fremgår hvor forskjellige 

typer farlig avfall er lagret 
· Lageret skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang 
· Farlig avfall skal ikke blandes med ordinært avfall  
· Bedriften skal etablere tilstrekkelige rutiner og systemer for raskt å oppdage og korrigere 

uregelmessigheter som lekkasjer og annet 
· Journal over lagret avfall skal lagres i minst 3 år 
· Dersom bedriften lagrer farlig avfall ved eksterne permanente eller midlertidige 

installasjoner skal Miljødirektoratet underrettes om dette. Bedriften må sørge fore at slik 
lagring gjøres ved virksomhet med nødvendig tillatelse for lagringen og at avfallet 
omfattes av godkjent finansiell sikkerhet, jf. pkt. 2.6. 

 
 

4. Krav til eget deponi  
 
Bedriften har ikke noe eget deponi. 

5. Utslipp til vann 

5.1. Utslippsbegrensninger  
Følgende utslippsbegrensninger gjelder: 

Utslippsgrenser Gjelder fra: Utslippskomponent 

Konsentrasjon 
 

Maksimalt årlig utslipp 
kg/år 

 

  (kalenderår)  
Suspendert stoff 100 mg/l Utslippsgrensen vil settes etter 

utredning 5 16. nov 2012 

Kadmium - 1 10. september 2020 5 
Krom - 14 10. september 2020 5 

Kobber - Utslippsgrensen vil settes etter 
utredning 5  

Kvikksølv - 0 10. september 2020 5 
Nikkel - 50 10. september 2020 5 
Bly - 4 10. september 2020 5 
Sink - 450 10. september 2020 5 

 
pH i utslippsvannet: 7,5-10 16. nov 2012  

 

 
5 Utslippsgrensen vil vurderes på nytt etter utredning om reduksjon av utslipp til vann og overvåking av 
vannforekomsten. Se punkt 15.2 og 15.3. 
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Utslippsgrensene til vann er satt ut fra en avløpsstrøm på 5000 m3 per døgn. 
 
Dersom det suspenderte stoffet innholder tungmetaller skal disse utslippet av disse stoffene inngå i 
utslippskontrollen, jf. pkt. 14.1, og inngå i måleprogrammet, jf. pkt. 14.2.  
 

5.2. Utslippsreduserende tiltak, renseanlegg m.m. 
Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i 
oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet og i henhold til forurensingsforskriften6 slik at 
utslippsgrensene i 5.1 overholdes. 
 
Bedriften plikter å ha best mulig drift av egne renseinstallasjoner. Dette omfatter både å ha 
kontroll med at renseinstallasjoner har tilstrekkelig kapasitet til å behandle de faktiske 
belastninger, og at det benyttes optimale driftsbetingelser.  
 

5.3. Utslippssted for prosessavløp 
Prosessavløpsvannet skal føres ut i Sunndalsfjorden på en slik måte at innblandingen i vannmassene 
blir best mulig.  
 
Der det er skipsfart skal bedriften sørge for godkjenning etter havneloven. 
 

5.5. Overflatevann 
Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade 
eller ulempe for miljøet. 
 

5.6. Sanitæravløpsvann 
Bedriften plikter å følge de krav kommunen stiller for utslipp av sanitæravløpsvann. 
 
Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til å stille krav ved eventuell tilknytning til 
kommunalt nett. 
 

5.7. Mudring  
Dersom det som følge av bedriftens virksomhet skulle vise seg å være nødvendig med mudring, skal 
det innhentes nødvendig tillatelse fra forurensningsmyndigheten. Slik mudring må bekostes av 
bedriften. 
 
 
 
 
 
 

 
5 Jf. forurensingsforskriften kapittel 15 om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. 
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6. Utslipp til luft 

6.1. Utslippsbegrensninger 
Følgende utslippsgrenser gjelder for alle utslippspunkter: 
 
Kilde Komponent Grense  Gjelder fra 
  Konsentrasjon 

mg/Nm3 
Korttidsgrense 

kg/time 
 

  (timesmiddel) (ukesmiddel)  
Knusehall 
(Nedermann stack) 

Støv 5* 0,50 10. september 
2020 

Oksidhall 
(våtskrubber) 

Ammoniakk 10* 1,5 10. september 
2020 

'' Fluorider 0,5 0,02 1. april 2014  
 

'' Fosfin 0,5* 0,02 1. mai 2019 
 H2S 2* - 10. september 

2020 
 
* Grenseverdiene gjelder ikke ved opp- og nedkjøring, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, plutselig driftsstans 
eller ved nedleggelse av virksomheten forutsatt at pliktene til å redusere forurensning så langt som mulig (pkt 
2.3), forebyggende vedlikehold (pkt 2.10) og tiltaksplikt (pkt 2.6) er overholdt. 
 
Utslippsbegrensningene  gjelder for ufortynnet avgass. 
 
Kilde Komponent Grense 

 
Gjelder fra 

  Langtidsgrense 
kg/år 

  

  (kalenderår)   
Hele bedriften Støv 3800 

 
10. september 

2020 
'' Ammoniakk 5100 

 
10. september 

2020 
'' Fluorider 150 

 
1. april 2014 

'' Fosfin 150 
 

1. mai 2019 
 
Utslippsgrensene fra knusehall (Nedermann stack) og oksidhall (våtskrubber) er basert på en 
avgassmengde på hhv. 90 000 Nm3 per time og 60 000 Nm3 per time.  
 
Langtidsgrensene (kg per år) gjelder samlet utslipp fra hele bedriften, inkludert diffuse utslipp. 
Utslippsmålingene skal tas med en frekvens som gir representative utslippsdata og fanger opp den 
variasjonen som er i utslippet. Dersom det oppstår uforutsette forsinkelser eller problemer med 
installering av nytt rensetrinn må bedriften informere Miljødirektoratet om dette så fort som mulig.  
 

6.2. Renhold på bedriftsområdet 
Bedriften skal ha regelmessig rengjøring av bedriftsområdet, som for eksempel vanning og feiing av 
utearealer, for å begrense støvflukt mest mulig. Hyppigheten av disse tiltakene skal tilpasses de 
støvdannende aktiviteter. Ved spesielle vær- eller driftsforhold som medfører økt risiko for 
støvflukt, skal det om nødvendig iverksettes ekstra tiltak. 
 

6.3. Krav til utslippspunkter 
Avgasser fra eksisterende anlegg/prosessenheter tillates ledet ut gjennom eksisterende 
utslippssystem. 
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For nye utslippspunkter skal det foretas spredningsberegninger som viser maksimale 
bakkekonsentrasjoner av relevante forurensningskomponenter under de mest ugunstige 
spredningsforhold som kan forekomme. Både bidraget fra nye utslippspunkter og fra eksisterende 
kilder, samt bakgrunnsnivå, skal synliggjøres. Konsentrasjonene skal vurderes i forhold til 
forurensningsforskriftens kapittel 77 eller andre relevante normer og retningslinjer for luftkvalitet. 
Spredningsberegningene skal foretas av en uavhengig og kompetent aktør og skal forelegges 
Miljødirektoratet i god tid før byggestart. Miljødirektoratet kan om nødvendig stille nærmere krav 
til plassering og høyde på nye utslippspunkter. 
 

6.4. Luktutslipp 
Det skal gjennomføres en luktrisikovurdering i tråd med anbefalingene gitt i Miljødirektoratets 
veileder om regulering av luktutslipp i tillatelser i forurensningsloven, jf. luktveilederens vedlegg 3. 
Ved modifikasjon og endrede produksjonsforhold skal luktrisikovurderingen oppdateres. 
 
Bedriften skal utarbeide en driftsplan som skal sikre at luktulemper ved bedriften begrenses. Planen 
skal være i tråd med anbefalingene gitt i Miljødirektoratets veileder og regulering av luktutslipp i 
tillatelser etter forurensningsloven, jf. luktveilederens vedlegg 4. Ved modifikasjoner og endrede 
produksjonsforhold skal driftsplanen oppdateres. 
 
Bedriften skal føre en driftslogg. 
 
Bedriften skal sørge for at personell ved bedriften har relevant kompetanse om faktorer som 
påvirker luktforholdene ved anlegget. 
 
Bedriften skal utarbeide en lukthåndteringsplan og en kommunikasjonsplan som er i tråd med de 
anbefalinger gitt i Miljødirektoratets veileder om regulering av luktutslipp i tillatelser etter 
forurensningsloven, jf. luktveilederens vedlegg 5.  
 
Bedriften skal informere forurensningsmyndigheten og naboer når det planlegges aktivitet som 
midlertidig kan medføre økt luktbelastning, ved mottak av avfall og/eller råvarer som viser seg å 
avgi mye lukt (ikke planlagt), eller i situasjoner der utstyr, maskiner eller lignende for behandling 
svikter. 
 
Luktimmisjonen ved nærliggende boliger og fritidsboliger skal ikke overstige 1 ouE/m3, angitt som 
maksimal månedlig 99 prosent timefraktil (frekvens og midling). 
 
Frekvensen av gjenkjennbar plagsom lukt ved omkringliggende boliger skal ikke overstige 1 prosent 
av timene i en måned (frekvens/hyppighet). 
 
Bedriften skal årlig sende forurensningsmyndigheten en rapport om luktklager og en vurdering av 
antall lukthendelser ved bedriften det siste året. Det skal gis en beskrivelse av årsaken til de 
enkelte luktklagene og/eller lukthendelsene, og eventuelle tiltak som er gjennomført for å begrense 
og/eller stanse utslippet. Dersom driftsforholdene endres skal risikovurderingen oppdateres. 
 
De nye kravene gjelder fra 1. april 2014. 
 

 
7 Jf. forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet. 
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7. Grunnforurensning og forurensede sedimenter 
Bedriften skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre 
nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.  
 
Bedriften plikter å 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. 
 
Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede sedimenter, 
trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen8/Miljødirektoratet. 
 
 

8. Kjemikalier  
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i bedriften, 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 pkt. 2.5 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.9 
 
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-regelverket10 og andre regelverk som 
gjelder for kjemikalier. 
 
 

9. Støy 
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt 
eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade: 
 

Dag 
(kl. 07-19) 
LpAekv12h 
 

Kveld 
(kl.19-23) 
LpAekv4h 
 

Natt 
(kl. 23-07) 
LpAekv8h 
 

Søn-/helligdager 
(kl. 07-23) 
LpAeq16h 

Natt 
(kl. 23-07) 
LA1 
 

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 60 dB(A) 
 
Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av 

 
8 Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. 
9 Jf. produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a 
10 Jf. forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008. 
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råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av 
bedriftens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.  
 
Støygrensene gjelder ikke for ny bebyggelse av forannevnte type som blir etablert på steder der 
støybidraget fra bedriften overskrider eller forventes å kunne overskride fastsatte grenser i 
tillatelsen. 
 
 

10. Energi  

10.1. Energiledelse  
Bedriften skal ha et system for energiledelse i bedriften for kontinuerlig, systematisk og målrettet 
vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon og drift. 
Systemet for energiledelse skal inngå i bedriftens internkontroll, jf. pkt. 2.5. og følge prinsippene 
og metodene angitt i norsk standard for energiledelse. 
 

10.2. Utnyttelse av overskuddsenergi  
Bedriften skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg internt. 
Bedriften skal også gjennom tiltak på eget bedriftsområde legge til rette for at overskuddsenergi 
skal kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjøres at dette ikke er teknisk eller 
økonomisk mulig.  
 

10.3. Spesifikt energiforbruk 
Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres årlig, jf. pkt. 14.6. 

11. Avfall 
Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes 
avfall som følge av bedriften. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes begrenset 
mest mulig.  
 
Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av produsert avfall, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, 
herunder avfallsforskriften. 
 
Avfall som oppstår i bedriften skal søkes utnyttet i bedriftens produksjon. Slik utnyttelse må 
imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven, samt fastsatt i denne tillatelsen. 
 
Dersom bedriften medfører at det oppstår avfall eller farlig avfall som bedriften selv ikke kan 
håndtere på lovlig måte, skal dette avfallet leveres videre til godkjent mottak eller 
behandlingsanlegg senest ett år etter at det er produsert. 
 
 

12. Overvåking i vannforekomsten og rapportering til Miljødirektoratet 
Bedriften skal overvåke hvordan utslipp fra virksomheten påvirker tilstanden i vannforekomsten. 
Den skal også vise påvirkning fra virksomhetens tidligere utslipp. Overvåkingen skal gjennomføres i 
tråd med bestemmelsene i vannforskriften for tiltaksorientert overvåking.  
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Bedriften skal i samarbeid med nødvendig fagekspertise utarbeide et overvåkingsprogram og 
redegjøre for hvilke elementer som vil bli undersøkt. Prøvetakingsprogrammet må ta for seg 
påvirkning av utslipp av nitrogen i tillegg til tungmetaller og andre stoffer som er relevante for 
miljøtilstanden i resipienten. 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 forurensningsmyndigheten for eventuelle 
merknader innen  senest 1. oktober året før undersøkelsene skal gjennomføres. 
 
Overvåkingen skal gjennomføres av fagkyndig, uavhengig konsulent i henhold til 
overvåkingsprogrammet.  
 
Overvåkingen skal gjennomføres med et intervall på hvert 3 år for biota, og hver 6. år for sediment 
og bunnfauna. Neste runde skal gjennomføres i 2021. Dersom bedriftens utslipp eller tilstanden i 
vannforekomsten endres, kan forurensningsmyndigheten kreve at neste undersøkelse gjennomføres 
på et tidligere tidspunkt eller at overvåkingen foretas oftere. 
 
Resultatene fra undersøkelsen skal sendes forurensningsmyndigheten innen 1. mars året etter at 
undersøkelsen er gjennomført. 
 
Overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/) 
innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført. Data rapporteres på Vannmiljøs 
importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til 
Vannmiljøs kodeverk finnes på http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no. 
 

13. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 

13.1. 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 
bedriften 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.  
 

13.2. 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.  
 

13.3. Etablering av beredskap  
Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om 
nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være 
tilpasset den miljørisikoen som bedriften til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt 
forurensning skal øves minimum en gang pr. år.  
 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
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13.4. Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift11. 
Bedriften skal også så snart som mulig underrette Miljødirektoratet i slike tilfeller.  
 
 

13.5. Rapportering i forhold til krav om beredskap 
Bedriften skal rapportere om status for og utviklingen av beredskapen mot akutt forurensning på 
standardiserte skjemaer som sendes ut årlig av Miljødirektoratet. Rapportering skal skje i henhold 
til Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se www.miljødirektoratet.no.  
 
Miljødirektoratet forutsetter at bedriftene kan legge frem mer utfyllende dokumentasjon, for 
eksempel ved tilsyn, om bedriftens aktiviteter knyttet til miljørisikoanalysen, de forebyggende 
tiltakene og beredskapen. 
 
 

14. Utslippskontroll og rapportering til Miljødirektoratet 

14.1. Utslippskontroll 
Bedriften skal gjennomføre målinger av utslipp til luft og vann, samt støy i omgivelsene.  
Målinger omfatter volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning. 
 
Målinger skal utføres slik at de blir representative for bedriftens faktiske utslipp og skal som et 
minimum omfatte:  

• komponenter som er uttrykkelig regulert gjennom grenseverdier i tillatelsen eller forskrifter 
• følgende komponenter som normalt vil være tilstede i utslipp til luft fra bedriften: 

hydrogensulfid og arsin 
• andre komponenter som er omfattet av rapporteringsplikten i henhold til Miljødirektoratets 

veileder til bedriftenes egenkontrollrapportering. Veilederen er lagt ut på 
www.miljødirektoratet.no.  

 
I tillegg skal følgende komponenter inngå i bedriftens utslippskontroll: hydrogensulfid og arsin. Disse 
forbindelsene skal inngå i rapporteringen til Miljødirektoratet, jf. pkt. 13.6. Bedriften skal ha et 
måleprogram som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll. 
 

14.2. Måleprogram 
Når bedriften utarbeider måleprogrammet, skal den: 

• velge prøvetakingsfrekvenser som gir representative prøver 
• vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn i målingene (volumstrømsmåling - 

prøvetaking – analyse – beregning) og velge løsninger som reduserer den totale usikkerheten 
til et akseptabelt nivå 

 
Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte metoder. 
Valgt frekvens for tredjepartskontroll og for deltakelse i ringtester skal også fremgå av 
måleprogrammet. Det skal gå fram av måleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene 
gir. 
 

 
11 Jf. forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 

http://www.milj%C3%B8direktoratet.no/
http://www.milj%C3%B8direktoratet.no/
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14.3. Kvalitetssikring av målingene 
Bedriften er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret bl.a. ved å: 

• utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard 
benyttes. Miljødirektoratet kan videre godta at annen metode benyttes dersom særlige 
hensyn tilsier det.  

• bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når prøvetaking og analyse utføres av eksterne. 
Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten. 

• delta i ringtester for de parameterne som er regulert gjennom grenseverdier når bedriften 
selv analyserer. 

• jevnlig verifisere egne målinger med tredjepartskontroll for de parameterne som er regulert 
gjennom grenseverdier. 

 

14.4. Journalføring 
Bedriften skal føre journal for farlig avfall hvor alle nødvendige opplysninger for mottak, lagring, 
behandling og viderelevering av farlig avfall ivaretas. Journalen skal være lett tilgjengelig ved 
inspeksjon. De skal oppbevares i minst 3 år. Miljødirektorat kan pålegge bedriften å sende 
forurensningsmyndighetene eller andre som myndighetene bestemmer, kopi eller sammendrag av 
journaler. 
 
Bedriften skal påse at det føres journal over ekstra prøvetaking. Journalen med kopier av 
analyserapportene skal oppbevares i minst 3 år. 
 

14.5. Avfallsoversikt 
Bedriften skal årlig utarbeide en avfallsoversikt som gjør rede for mengder og typer farlig avfall og 
ordinært avfall som er: 

• mottatt 
• behandlet 
• sendt videre 
• lagret på bedriftens område ved årets slutt (31. desember) 

 
Denne avfallsoversikten er nå en del av den årlige egenkontrollrapporteringen til Miljødirektoratet. 
Se også pkt. 13.6. 
 

14.6. Rapportering til Miljødirektoratet 
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere utslippsdata fra foregående år via www.altinn.no. 
Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se 
www.miljødirektoratet.no. 
 
 

15. Undersøkelser og utredninger 

15.1. Utredning av tiltak for å redusere diffuse utslipp 
Bedriften skal redegjøre for sine diffuse utslipp til vann og til luft ved å: 
 
· kartlegge kilder til diffuse utslipp 
· anslå størrelse på det diffuse utslippet per kilde 

http://www.altinn.no/
http://www.milj%C3%B8direktoratet.no/


Tillatelse nr. 2006.040.T  Side 14 av 17 
Tillatelse gitt: 30. juni 2006 | Sist endret: 22. januar 2021 

· anslå hvilke stoffer, herunder prioriterte miljøgifter, disse utslippene kan innholde. Bedriften skal 
utføre nødvendige målinger for å kunne bestemme innhold av de ulike stoffene i utslippene 
· foreta en miljørisikovurdering av disse utslippene 
 
Utredningen skal sendes forurensningsmyndigheten innen 1. februar 2021. 
 

15.2. Utredning av tiltak for å redusere utslipp til sjø 

Real Alloy Raudsand skal utrede tiltak for å redusere utslipp til sjø av suspendert stoff og 
tungmetaller. Utredningen må også avklare totalmengden og konsentrasjonen til kobberutslippene, 
en vurdering av hvorvidt utslippene fra bedriften påvirker miljøtilstanden, om de er til hinder for 
oppnåelse av miljømålene, og skissere eventuelle tiltak for å nå miljømålene i resipienten. 
Utredningen skal omfatte både tiltak rettet mot utslippspunktet og diffuse utslipp. Real Alloy 
Raudsand må også vurdere tiltak for å regulere pH i utslippet til sjø, og sikre at de overholder 
utslippsgrensene for pH. 
 
Fristen for utredningen er satt til 1. februar 2021 
 

15.3. Overvåkningsprogram for sjøresipienten 
Overvåkningsprogram for sjøresipient må sendes til Miljødirektoratet senest 1. november 2020. Se 
punkt 12. i denne tillatelsen for detaljer.  
 
 

16. Utskifting av utstyr 
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i bedriften som gjør det teknisk mulig å motvirke 
forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal Miljødirektoratet på 
forhånd gis melding om dette.  
 
All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke 
forurensning skal benyttes.  
 
 

17. Eierskifte 
Hvis driftsansvarlig selskap overdras til ny eier, eller får ny eier med bestemmende innflytelse over 
selskapet, skal melding sendes Miljødirektoratet så snart som mulig og senest en måned etter 
eierskiftet. Et eierskifte medfører ingen endring/bortfall i sikkerhet stillet av selskapet og/eller 
sikkerhet stillet av tredjepart, herunder bankgaranti. Miljødirektoratet kan etter søknad fra 
driftsansvarlig selskap, eier eller mulig fremtidig eier godkjenne endringer/ombytte av garantier og 
sikkerhet stillet 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 bedriften til nytt ansvarlig selskap, skal dette meddeles 
Miljødirektoratet. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til tillatelsen før 
Miljødirektoratet 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.  
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18. 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 bedriften 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 ytterligere garanti for dekning av 
framtidige utgifter og mulige erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti allerede stillet iht. tillatelsen 
løper videre inntil Miljødirektoratet etter søknad fra det driftsansvarlige selskapet eller eier 
godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik sikkerhet. 
 
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 forskrift12. 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 bedriften ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Miljødirektoratet i god tid før start 
er planlagt. 
 
 

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

 
12 Jf. avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall 
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VEDLEGG 1  
 
Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1: 
 
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av 
vilkårene i pkt. 3 flg. eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. 
 
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 
  
Klorholdige 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 
      Tensidene:  
              Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
              Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC 
              Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC 
      Triklorbenzen TCB 
      Tetrakloreten PER 
      Trikloreten TRI 
      Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter)  
      Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
  
Nitromuskforbindelser:  
      Muskxylen  
  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:  
      Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
      Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE 
      Dodecylfenol m. isomerer  
      2,4,6 tri-tert-butylfenol  
  
Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)  
      Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS PFOS, PFOS-relaterte 

forbindelser 
      Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer 
      Perfluoroktansyre  

 
PFOA   

      C9-PFCA – C14-PFCA PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA,  
PFTrDA, PFTeDA  
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Tinnorganiske forbindelser:  
       Tributyltinn TBT 
       Trifenyltinn TFT, TPT 
  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
  
Bisfenol A BPA 
  
Siloksaner  
      Dekametylsyklopentasiloksan D5 
      Oktametylsyklotetrasiloksan D4 
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Tingvollfjorden ved Raudsand 

Kart

Generell informasjon

Navn Tingvollfjorden ved Raudsand VannforekomstID 0303010902-6-C
Vannkategori Kystvann

Vassdragsområde 109 Nedbørfelt 109.60
Areal km2 28.673

VannregionkoordinatorMøre og Romsdal FK Vannregion Møre og Romsdal
Vannområde Søre Nordmøre Fylke Møre og Romsdal
Kommune Molde , Gjemnes , Tingvoll

Miljømål

Økologisk Oppnår
miljømål:

Miljømålet nås 2022--2027

God Unntak
registrert:

§9 - Utsatt frist av tekniske årsaker

Kjemisk Oppnår
miljømål:

Miljømålet oppnås

God Unntak
registrert:

Risiko

Risiko

Vanntype

Vanntypenavn Ferskvannspåvirket beskyttet fjord Saltholdighet Polyhalin (18 - 30)
Vanntypekode CH4413222 Bølgeeksponering Beskyttet

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS
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Vannkategori Kystvann Tidevann Middels (1-5 m)
Økoregion Norskehavet Sør Miksing i

vannsøylen
Delvis blandet

Oppholdstid
for bunnvann

Moderat (uker) Strømhastighet Moderat (1 - 3 knop)

Påvirkning

PÅVIRKNINGSGRAD EFFEKT HAR

TILTAK

KOMMENTARER DISSENS

Fiskeri og akvakultur
Diffus forurensning

Diffus avrenning og
utslipp fra fiskeoppdrett

 Liten grad Næringsforurensning
Organisk
forurensning

Flere akvakulturlokaliteter
i vannforekomsten. Totalt
sett viser
miljøundersøkelsene at
vannforekomsten bærer
lite preg av
oppdrettsvirksomhet med
generelt gode verdier for
bunnfauna.

Nei

Annen eller ukjent
Diffus forurensning

Diffus forurenset sjøbunn  Ukjent
grad

Ukjent effekt Nei

Industri
Punktforurensing

Punktutslipp fra industri
(IED)

 Middels
grad

Kjemisk
forurensning

Har
tiltak

Utslipp fra Sunndal
Aluminium som har
forårsaket kostholdsråd i
fjorden. Kostholdrådet er
senere endret til å gjelde
innenfor Eidsøra.

Nei

Punktutslipp fra industri
(ikke-IED)

 Stor grad Kjemisk
forurensning

Har
tiltak

Forhøyede verdier av
metaller (opp til klasse V)
og PCB (opp til klasse
IV). Kilder er Aleris (tidl.
Aluvest, Aluscan),
Raudsand gruver og
Hydro Aluminium.

Nei

Avløpsvann
Punktforurensing

Punktutslipp fra
renseanlegg 2000 PE

 Liten grad Næringsforurensning
Organisk
forurensning

Renseanlegg ved Angvik,
Gjemnes til 400 pe
Renseanlegg ved
Øksendal og
Jordalsgrenda, Sunndal

Nei
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Tiltak

TILTAKS

ID

TILTAKSNAVN TILTAKSTYPE PÅVIRKNING UNNTAK TILTAKSST

1101-
154-
M

Naturlig tildekking
gjenom elven Driva.
Overvåking av
situasjonen (IN12)

Forbedring av
kunnskapsgrunnlaget

Punktutslipp fra
industri (IED)

(1) Ferdig

1101-
236-
M

Tingvollfjorden ved
Rausand - tiltak forureina
sjøbotn

Opprydding i forurenset sjøbunn Punktutslipp fra
industri (IED)

Ingen Avvist

1101-
156-
M

Tingvollfjorden ved
Rausand - Vurdere tiltak
etter resultat frå
miljøundersøking ligg
føre i oktober

Opprydding i forurenset sjøbunn Punktutslipp fra
industri (IED)

Ingen Avvist

1101-
235-
M

Tingvollfjroden ved
Rausand - forureina
massar - Vurdering av
aktuelle tiltak etter
undersøking og
risikovurderingar er gjort
(IN12)

Tiltak i forurenset grunn Punktutslipp fra
industri (IED)

Ingen Avvist

1101-
1386-
M

Utredning av
utslippsreduserende tiltak
- Real Alloy (IN12)

Forbedring av
kunnskapsgrunnlaget

Punktutslipp fra
industri (IED)

Ingen Foreslåt

1101-
133-
M

Overvaking i
Tingvollfjorden ved
Rausand

Forbedring av
kunnskapsgrunnlaget

Punktutslipp fra
industri (ikke-
IED)

(1) Ferdig

1101-
132-
M

Tingvollfjroden ved
Rusand - Nytt
Renseanlegg

Tiltak renseanlegg Punktutslipp fra
industri (ikke-
IED)

Ingen Foreslåt

Effekt fra tiltak på andre vannforekomster

TILTAKS

ID

TILTAKSNAVN TILTAKSTYPE PÅVIRKNING UNNTAK TILTAKSST

Økologisk tilstand

Økologisk tilstand Tilstand basert
på

Fysisk-kjemiske
klassifiseringsdata

Dårlig Presisjon Høy

Kommentar til tilstand
FMMR: opprinnelig
kommentar: NIVA-rapport
fra 2013:

Kommentar til presisjon
(datakvalitet)
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Hardbunnsundersøkelsene
viser god tilstandsklasse,
men indikasjon på
næringssaltbelastning nær
Raudsand.
Bløtbunnsfaunaen på
stasjonene nærmest
Raudsand var relativt arts-
og individfattig og gav noe
ulike tilstandsklasse avh.
av valgt indeks .
Forbedring av økologisk
tilstand siden 2003, men
mindre entydig nært
Raudsand. Lave
konsentrasjoner av
kvikksølv, kadmium og
krom i sedimentene, men
noe høyere
konsentrasjoner i sediment
nærmest Raudsand. Et
område i Sunndalsfjorden
utenfor Raudsand på
minst 0,1-0,2 km2
fremstod som markert til
sterkt forurenset med bly
og sink. Sediment fra alle
stasjoner (ca. 30 km2) var
sterkt til meget sterkt
forurenset av kobber og
markert til sterkt forurenset
av nikkel. Et område på
ca. 0,3 km2 fremstod som
markert til sterkt forurenset
med PCB.
Gjennomgående lavere
verdier for metaller/PCB
enn i 2003.

FMMR: opprinnelig kommentar:
Undersøkt hardbunn, bløtbunn,
metaller og PCB i 2003 og 2013.
Tilstand og kilder er beskrevet i
dokumenter som finnes i arkiv.

KVALITETSELEMENTER TILSTAND DATA

FRA

DATA

TIL

ÅR

GYLDIG KILDE VERDI MÅLEENHET REGISTRERT

DATO

Planteplankton

Klorofyll a
Dårlig

20092009  Vannmiljø11,4000 µg/l 19.08.2014

Bunnfauna

Diversitet marin bløtbunnsfauna
Hurlberts indeks God

20132013  Vannmiljø16,3261 antall/100
individer

20.08.2020

Diversitet H marin
bløtbunnsfauna-Shannon-Wiener
indeks

God
20112013  Vannmiljø3,1559 Ubenevnt20.08.2020
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Indikatorartsindeks marin
bløtbunnsfauna ISI Svært

god

20132013  Vannmiljø9,9668 19.08.2014

Shannon-Wiener
diversitetsindeks H for
grabbgjennomsnitt

Svært
god

20112015  Vannmiljø3,7376 Ubenevnt20.08.2020

Indikatorartsindeks ISI2012 for
grabbgjennomsnitt Svært

god

20112015  Vannmiljø9,0025 Ubenevnt20.08.2020

Norsk kvalitetsindeks NQI1
marin bløtbunnsfauna Svært

god

20132013  Vannmiljø0,7579 Ubenevnt20.08.2020

Norsk kvalitetsindeks NQI1 for
grabbgjennomsnitt Svært

god

20112015  Vannmiljø0,7062 Ubenevnt20.08.2020

Norsk sensitivitetsindeks NSI
for grabbgjennomsnitt God

20112015  Vannmiljø21,6103 Ubenevnt20.08.2020

Turbiditet/siktedyp

Siktedyp
Svært
god

20082009  Vannmiljø12,4375 m 19.08.2014

Forsuringstilstand

pH Udefinert20152015  Vannmiljø7,5680 20.08.2020

Nitrogenforhold

Nitrat Udefinert20082009  Vannmiljø129,1562 19.08.2014

Totalnitrogen
Svært
god

20132013  Vannmiljø2,7636 µg/l 20.08.2020

Total organisk karbon Udefinert20132017  Vannmiljø12,8874 20.08.2020

Fosforforhold

Fosfat - ufiltrert Udefinert20082009  Vannmiljø12,6562 19.08.2014

Totalfosfor
Svært
god

20112015  Vannmiljø1,2670 µg/l 20.08.2020

Vannregionspesifikke
stoffer

KVALITETSELEMENTER TILSTAND ANTALL DATA

FRA

DATA

TIL

ÅR

GYLDIG KILDE MAKSIMUM GJENNOMSNITTMÅLEENHET REGISTRE

DATO

Industristoffer
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Pyrene CAS_129-00-0
God

3

Biota mykdeler -
Blåskjell Ukjent

20082009  Vannmiljø2,2000 1,0775 19.08.20

Saltvann - Udefinert
God

20082008  Vannmiljø0,0008 0,0008 ng/l 19.08.20

Bunnsediment
saltvann - Udefinert God

20172017  Vannmiljø64 µg/kg
t.v.

21.09.20

Acenaphthylene
CAS_208-96-8 God

2

Biota mykdeler -
Blåskjell Ukjent

20082009  Vannmiljø0,5000 0,5000 19.08.20

Saltvann - Udefinert
God

20082008  Vannmiljø0,0001 0,0001 ng/l 19.08.20

Chrysene CAS_218-01-
9 God

3

Biota mykdeler -
Blåskjell Ukjent

20082009  Vannmiljø3,3000 2,0750 19.08.20

Saltvann - Udefinert
God

20082008  Vannmiljø0,0002 0,0002 ng/l 19.08.20

Bunnsediment
saltvann - Udefinert God

20172017  Vannmiljø55 µg/kg
t.v.

21.09.20

PCB 153 (2,2’,4,4’,5,5’-
hexachlorobiphenyl)
CAS_35065-27-1

Ukjent
1

Bunnsediment
saltvann - Udefinert Ukjent

20132017  Vannmiljø17 5,4783 21.09.20

PCB 138 (2,2’,3,4,4’,5’-
hexachlorobiphenyl)
CAS_35065-28-2

Ukjent
1

Bunnsediment
saltvann - Udefinert Ukjent

20132017  Vannmiljø26 8,1316 21.09.20

PCB 180
(2,2’,3,4,4’,5,5’-
heptachlorobiphenyl)
CAS_35065-29-3

Ukjent
1

Bunnsediment
saltvann - Udefinert Ukjent

20132017  Vannmiljø5,4000 1,9133 21.09.20

PCB 52 (2,2’,5,5’-
tetrachlorobiphenyl)
CAS_35693-99-3

Ukjent
1

Bunnsediment
saltvann - Udefinert Ukjent

20132017  Vannmiljø22 7,3083 21.09.20

PCB 101 (2,2’,4,5,5’-
pentachlorobiphenyl)
CAS_37680-73-2

Ukjent
1
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Bunnsediment
saltvann - Udefinert Ukjent

20132017  Vannmiljø33 10,6766 21.09.20

Dibenzo(a,h)anthracene
CAS_53-70-3 God

1

Bunnsediment
saltvann - Udefinert God

20172017  Vannmiljø11 µg/kg
t.v.

21.09.20

Benzo[a]anthracene
CAS_56-55-3 God

3

Biota mykdeler -
Blåskjell God

20082009  Vannmiljø1,3000 0,7000 µg/kg
v.v.

19.08.20

Saltvann - Udefinert
God

20082008  Vannmiljø0,0001 0,0001 ng/l 19.08.20

Bunnsediment
saltvann - Udefinert God

20172017  Vannmiljø36 µg/kg
t.v.

21.09.20

PCB 28 (2,4,4’-
trichlorobiphenyl)
CAS_7012-37-5

Ukjent
1

Bunnsediment
saltvann - Udefinert Ukjent

20132017  Vannmiljø17 4,9216 21.09.20

Acenaphthene
CAS_83-32-9 God

2

Biota mykdeler -
Blåskjell Ukjent

20082009  Vannmiljø0,5000 0,5000 19.08.20

Saltvann - Udefinert
God

20082008  Vannmiljø0,0015 0,0015 ng/l 19.08.20

Phenanthrene CAS_85-
01-8 God

2

Biota mykdeler -
Blåskjell Ukjent

20082009  Vannmiljø5,7000 4,7250 19.08.20

Bunnsediment
saltvann - Udefinert God

20172017  Vannmiljø40 µg/kg
t.v.

21.09.20

Fluorene CAS_86-73-7
God

2

Biota mykdeler -
Blåskjell Ukjent

20082009  Vannmiljø0,9300 0,6650 19.08.20

Saltvann - Udefinert
God

20082008  Vannmiljø0,0005 0,0005 ng/l 19.08.20

Andre stoffer

Benzo(e)pyren
CAS_192-97-2 Ukjent

2

Biota mykdeler -
Blåskjell Ukjent

20082009  Vannmiljø2,6000 1,1875 19.08.20

Saltvann - Udefinert
Ukjent

20082008  Vannmiljø0,0001 0,0001 19.08.20
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Polychlorinated
biphenyls(7 PCB:
28,52,101,118,138,153,180)
EEA_33-38-5

Ukjent
1

Bunnsediment
saltvann - Udefinert Ukjent

20032003  Akvaplan-
NIVA

1000 1000 28.06.20

Metaller

Aluminium CAS_7429-
90-5 Ukjent

1

Bunnsediment
saltvann - Udefinert Ukjent

20132013  Vannmiljø83000 37750 19.08.20

Jern og
jernforbindelser
CAS_7439-89-6

Ukjent
1

Bunnsediment
saltvann - Udefinert Ukjent

20132013  Vannmiljø36000 22925 19.08.20

Mangan og
manganforbindelser
CAS_7439-96-5

Ukjent
1

Biota mykdeler -
Blåskjell Ukjent

20152015  Vannmiljø4,1688 21.09.20

Aresnik og
arsenikforbindelser
CAS_7440-38-2

Dårlig
4

Biota shoot apices -
Blæretang Ukjent

20152015  Vannmiljø14,4412 21.09.20

Biota mykdeler -
Blåskjell Ukjent

20152015  Vannmiljø3,1968 21.09.20

Saltvann - Udefinert
Dårlig

20082009  Vannmiljø14 8,5166 µg/l 19.08.20

Bunnsediment
saltvann - Udefinert Ukjent

20172017  Vannmiljø11,6000 21.09.20

Krom og
kromforbindelser
CAS_7440-47-3

God
4

Biota shoot apices -
Blæretang Ukjent

20152015  Vannmiljø0,0442 21.09.20

Biota mykdeler -
Blåskjell Ukjent

20152015  Vannmiljø0,1323 21.09.20

Saltvann - Udefinert
God

20082009  Vannmiljø2,1000 1,4141 µg/l 19.08.20

Bunnsediment
saltvann - Udefinert God

20132017  Vannmiljø220 113,8333 mg/kg
t.v.

21.09.20

Kobolt og
koboltforbindelser
CAS_7440-48-4

Ukjent
1
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Biota mykdeler -
Blåskjell Ukjent

20152015  Vannmiljø0,8299 21.09.20

Kobber og
kobberforbindelser
CAS_7440-50-8

Dårlig
4

Biota shoot apices -
Blæretang Ukjent

20152015  Vannmiljø5,3250 21.09.20

Biota mykdeler -
Blåskjell Ukjent

20152015  Vannmiljø46,5920 21.09.20

Saltvann - Udefinert
God

20082009  Vannmiljø2 0,7500 µg/l 19.08.20

Bunnsediment
saltvann - Udefinert Dårlig

20112017  Vannmiljø2080 807,3333 mg/kg
t.v.

21.09.20

Vanadium og
vanadiumforbindelser
CAS_7440-62-2

Ukjent
1

Bunnsediment
saltvann - Udefinert Ukjent

20132013  Vannmiljø160 99,9166 19.08.20

Sink og
sinkforbindelser
CAS_7440-66-6

God
4

Biota shoot apices -
Blæretang Ukjent

20152015  Vannmiljø26,4492 21.09.20

Biota mykdeler -
Blåskjell Ukjent

20152015  Vannmiljø12,4670 21.09.20

Saltvann - Udefinert
God

20082009  Vannmiljø2 2 µg/l 19.08.20

Bunnsediment
saltvann - Udefinert Ukjent

20112017  Vannmiljø720 321,6666 21.09.20

Ukjent

Lithium CAS_7439-93-
2 Ukjent

1

Bunnsediment
saltvann - Udefinert Ukjent

20132013  Vannmiljø120 21.09.20

Kjemisk tilstand

Kjemisk tilstand

Dårlig Presisjon Lav

KVALITETSELEMENTER TILSTAND ANTALL DATA

FRA

DATA

TIL

ÅR

GYLDIG KILDE MAKSIMUM GJENNOMSNITTMÅLEENHET REGISTRE

DATO

Industristoffer
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Antracen CAS_120-12-
7 God

2

Biota mykdeler -
Blåskjell God

20082009  Vannmiljø0,5000 0,5000 µg/kg
v.v.

19.08.20

Saltvann - Udefinert
Ukjent

20082008  Vannmiljø ng/l 19.08.20

PCB 118 (2,3’,4,4’,5-
pentaklorobifenyl)
CAS_31508-00-6

Ukjent
1

Bunnsediment
saltvann - Udefinert Ukjent

20132017  Vannmiljø20 6,3500 21.09.20

Naftalen CAS_91-20-3
God

1

Biota mykdeler -
Blåskjell God

20082009  Vannmiljø2 1,3750 µg/kg
v.v.

19.08.20

Andre stoffer

Benzo(g,h,i)perylen
CAS_191-24-2 God

3

Biota mykdeler -
Blåskjell God

20082009  Vannmiljø1 0,6250 µg/kg
v.v.

19.08.20

Saltvann - Udefinert
Ukjent

20082008  Vannmiljø ng/l 19.08.20

Bunnsediment
saltvann - Udefinert God

20172017  Vannmiljø33 µg/kg
t.v.

21.09.20

Indeno(1,2,3-cd)pyren
CAS_193-39-5 God

3

Biota mykdeler -
Blåskjell God

20082009  Vannmiljø1 0,6250 µg/kg
v.v.

19.08.20

Saltvann - Udefinert
Ukjent

20082008  Vannmiljø ng/l 19.08.20

Bunnsediment
saltvann - Udefinert God

20172017  Vannmiljø26 µg/kg
t.v.

21.09.20

Benzo(b)fluoranten
CAS_205-99-2 God

2

Biota mykdeler -
Blåskjell God

20042004  Vannmiljø0,7100 0,7100 µg/kg
v.v.

23.05.20

Bunnsediment
saltvann - Udefinert God

20172017  Vannmiljø57 µg/kg
t.v.

21.09.20

Fluoranten CAS_206-
44-0 God

3

Biota mykdeler -
Blåskjell God

20082009  Vannmiljø3,5000 2,0750 µg/kg
v.v.

19.08.20

Saltvann - Udefinert
God

20082008  Vannmiljø0,0016 0,0016 ng/l 19.08.20
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Bunnsediment
saltvann - Udefinert God

20172017  Vannmiljø84 µg/kg
t.v.

21.09.20

Benzo(k)fluoranten
CAS_207-08-9 God

3

Biota mykdeler -
Blåskjell God

20082009  Vannmiljø1,2000 0,7375 µg/kg
v.v.

19.08.20

Saltvann - Udefinert
Ukjent

20082008  Vannmiljø ng/l 19.08.20

Bunnsediment
saltvann - Udefinert God

20172017  Vannmiljø31 µg/kg
t.v.

21.09.20

Tributyltinnkation
CAS_36643-28-4 Dårlig

1

Bunnsediment
saltvann - Udefinert Dårlig

20172017  Vannmiljø3,6000 µg/kg
t.v.

21.09.20

Benzo(a)pyrene
CAS_50-32-8 God

3

Biota mykdeler -
Blåskjell God

20082009  Vannmiljø1,1000 0,6500 µg/kg
v.v.

19.08.20

Saltvann - Udefinert
Ukjent

20082008  Vannmiljø ng/l 19.08.20

Bunnsediment
saltvann - Udefinert God

20172017  Vannmiljø33 µg/kg
t.v.

21.09.20

Metaller

Bly CAS_7439-92-1
Dårlig

4

Biota shoot apices -
Blæretang Ukjent

20152015  Vannmiljø0,1349 21.09.20

Biota mykdeler -
Blåskjell Ukjent

20152015  Vannmiljø0,4224 21.09.20

Saltvann - Udefinert
God

20082009  Vannmiljø0,4000 0,2500 µg/l 19.08.20

Bunnsediment
saltvann - Udefinert Dårlig

20132017  Vannmiljø240 97,9166 mg/kg
t.v.

21.09.20

Kvikksølv CAS_7439-
97-6 God

3

Biota mykdeler -
Blåskjell God

20152015  Vannmiljø0,0144 mg/kg
v.v.

21.09.20

Saltvann - Udefinert
God

20082009  Vannmiljø0,0020 0,0020 µg/l 19.08.20

Bunnsediment
saltvann - Udefinert God

20132013  Vannmiljø0,0930 0,0605 mg/kg
t.v.

19.08.20

Nikkel CAS_7440-02-0
Dårlig

4

Biota shoot apices -
Blæretang Ukjent

20152015  Vannmiljø2,1520 21.09.20
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Biota mykdeler -
Blåskjell Ukjent

20152015  Vannmiljø0,7953 21.09.20

Saltvann - Udefinert
God

20082009  Vannmiljø6,1000 3,3000 µg/l 19.08.20

Bunnsediment
saltvann - Udefinert Dårlig

20132017  Vannmiljø140 85,2500 mg/kg
t.v.

21.09.20

Kadmium CAS_7440-
43-9 God

4

Biota shoot apices -
Blæretang Ukjent

20152015  Vannmiljø0,2330 21.09.20

Biota mykdeler -
Blåskjell Ukjent

20152015  Vannmiljø0,3112 21.09.20

Saltvann - Udefinert
God

20082009  Vannmiljø0,2000 0,1750 µg/l 19.08.20

Bunnsediment
saltvann - Udefinert God

20132017  Vannmiljø1,8000 0,4711 mg/kg
t.v.

21.09.20
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