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Rapport etter tilsyn 17. mars 2022 
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under uanmeldt tilsyn hos REAL ALLOY 
NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING (virksomhetsnummer: 986580670). 
 
Rapporten består av fire deler: 

 Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre  
 Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
 Del 3: Informasjon om tilsynet 
 Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

 Avvik 1: Virksomhetens renhold av bedriftsområde har mangler og har medført ulovlig 
utslipp til og forsøpling sjø  

 Avvik 2: Virksomheten mangler et måleprogram for utslipp til sjø og kan ikke 
dokumentere at målingene av utslipp til sjø er representative for virksomhetens faktiske 
utslipp 

 Avvik 3: Virksomheten lagrer farlig avfall i strid med tillatelsen og med fare for 
forurensning 

 Avvik 4: Virksomheten har hatt utslipp til sjø som ikke er i tråd med tillatelsen  
 Avvik 5: Virksomheten har ikke avvikshåndtert lekkasje og utslipp av hydraulikkolje 

 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 

REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING 
Rødvikvegen 9 
6460 Eidsvåg i Romsdal 

 
 
Oslo, 6. april 2022 

Deres ref.: 
Fabian Azof 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
 
2022.0088.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Ole Stian Bockelie 
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Vi ser alvorlig på omfanget av avvikene som ble avdekket i dette tilsynet hos Real Alloy Norway 
AS, Raudsand.  
 
REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING må snarest rette opp avvik. Dere må sende 
Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik 2, 3, 4 og 5 er rettet innen 
17. juni 2022. 
 
Oppfølgingen av avvik 1 er beskrevet i eget brev som er vedlagt rapporten. 
 
Miljødirektoratet vil på bakgrunn av avvikene som ble avdekket vedta å trekke tilbake 
samtykkene til import av avfall for virksomheten. Vedtakene sendes som egne brev vedlagt 
rapporten. 

Dere kan bli ilagt tvangsmulkt for ikke å rette avvik  
Miljødirektoratet varsler at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en 
skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik 2, 3, 4 og 5 er rettet innen gitt frist. 

Dere må betale gebyr 
REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING må betale et gebyr på 35 000 kr for tilsynet. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Ole Stian Bockelie. 
Merk svaret med saksnummer 2022/1085 og tilsynsnummer 2022.0088.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomhetens renhold av bedriftsområde har mangler og 
har medført ulovlig forurensning og forsøpling til sjø 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG 
RECYCLING (tillatelsen) punkt 6.2. Renhold på bedriftsområdet 
Tillatelsen punkt 2.6 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Forurensingsloven § 7 plikt til å unngå forurensing 
 

Beskrivelse av krav 
Det følger av tillatelsen at 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. 
 

mailto:post@miljodir.no
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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.  

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten opplyste under tilsynet at de ukentlig tar kontakt med et eksternt firma for feiing 
av bedriftsområdet, men kunne ikke dokumentere når bedriftsområdet har blitt feiet. 
 
Det ble under tilsynet observert store mengder med søl og støv på bedriftsområdet, som 
sannsynligvis hovedsakelig består av aluminiumoksid. Det ble under tilsynet fremvist 
analysedokumentasjon som viser at aluminiumoksiden blant annet inneholder noe fluorid (1 -2 
%), samt andre metalloksider. Det ble også observert at porten ved lagerhallen hvor det meste av 
avreagert aluminiumoksid lagres, var åpen. Det var ikke mulig å lukke porten da det er lagret for 
mye aluminiumoksid i dette området som medførte at noe av aluminiumoksiden kom på utsiden 
av lagerhallen. I tillegg var en dør inn til hallen ikke mulig å lukke da det var store mengder 
størknet aluminiumoksid nederst ved dørkarmen.  
 
Rundt området ved knusehallen var overvannsystemet gått tett grunnet aluminiumoksid i 
systemet. Dette medførte at hadde dannet seg en stor vanndam. Dette ble også observert 
hauger med snø ved kai som var forurenset med aluminiumoksid. Når snøen smelter vil det 
medføre avrenning av aluminiumoksid til sjø. 
 
Det ble videre observert flere store støvskyer ved sterk vind som medførte at støvet ble spredd 
på utsiden av bedriftsområdet, blant annet til sjø og som er ulovlig utslipp. 
 



4

  
Støvsky av aluminiumoksid og store mengder støv på bedriftsområde. Foto: Katarina Enevoldsen, 
Miljødirektoratet 
 

 
Tett overvannskum medførte oversvømmelse. Foto: Katarina Enevoldsen, Miljødirektoratet 
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Bilde fra lagerhallen: Porten kunne ikke lukkes grunnet for mye aluminiumoksid i denne delen av 
hallen. Foto: Katarina Enevoldsen, Miljødirektoratet 
 

Avvik 2: Virksomheten mangler et måleprogram for utslipp til sjø og 
kan ikke dokumentere at målingene av utslipp til sjø er 
representative for virksomhetens faktiske utslipp 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
Tillatelsen punkt 14.1 Utslippskontroll og 14.2 Måleprogram 

Beskrivelse av krav 
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 
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 følgende komponenter som normalt vil være til stede i utslipp til luft fra bedriften: 
hydrogensulfid og arsin 

 andre komponenter som er omfattet av rapporteringsplikten i henhold til 
Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenkontrollrapportering.  

 
Følgende krav gjelder for måleprogram (utdrag fra tillatelsen): 
 
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. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten måler utslipp av tungmetaller to ganger pr. år og bruker resultatene som grunnlag 
for rapporteringen av utslipp til vann til Miljødirektoratet. 
 
Virksomheten tar samtidig imot avfall fra flere forskjellige leverandører og sammensetningen av 
avfallet, her under tungmetallinnholdet, vil variere. Virksomheten opplyste selv under tilsynet at 
utslippet av tungmetaller vil variere avhengig av hvilken avfallsfraksjon som behandles. 
Virksomheten kunne ikke dokumentere hvilken vurdering som ligger til grunn for 
prøvetakingsfrekvensen med hensyn på representativitet. På bakgrunn av at det er stor variasjon 
i sammensetningen av avfallet virksomheten behandler er det stor sannsynlighet for at to prøver 
pr. år ikke er tilstrekkelig for å sikre et representativt bilde av virksomhetens faktiske utslipp. 
Virksomheten kan dermed heller ikke dokumentere at utslippet til sjø er i henhold til kravene i 
tillatelsen. 
 
I løpet av tilsynet har ikke virksomheten heller ikke kunnet fremvise et måleprogram for utslipp til 
sjø. Utslipp til luft ble ikke kontrollert under tilsynet, men Miljødirektoratet vil minne om at 
kravene til måleprogram også gjelder for dokumentasjon av luftmålinger. 
 

Avvik 3: Virksomheten lagrer farlig avfall i strid med tillatelsen og med 
fare for forurensning  

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
Tillatelsen punkt 3.2 Lagring  
Forurensingsloven § 7 plikt til å unngå forurensing 

Beskrivelse av krav 
Det følger av tillatelsen at mottatt avfall skal ikke lagres lenger enn 12 mnd.  
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Det følger av Forurensningsloven at når det er fare for forurensning i strid med loven, eller 
vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den 
inntrer. Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense 
virkningen av den. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Det ble under tilsynet avdekket at virksomheten lagrer ca. 600 tonn farlig avfall, en blanding av 
aluminiumoksid, saltslag og forurensede metallrester, i en av hallene (ved siden av knusehallen). 
Avfallet inneholder ellers både tungmetaller og fluorider. Virksomheten opplyste at avfallet har 
ligget i hallen i ca. 13 år. Det ble opplyst om at grunnen til at det har blitt liggende så lenge er at 
det er lite egnet til å bli behandlet i egen prosess slik det er blandet sammen nå og at 
virksomheten ikke har klart å ta en beslutning om hva de skal gjøre med avfallet. Ifølge tillatelsen 
skal mottatt avfall ikke lagres mer enn i 12 måneder og lagringen er derfor i strid med tillatelsen. 
 
Det ble også observert at det at lagres avfall i form av rustet jern og stål, utendørs ved kai. Det 
ble opplyst at virksomheten ikke har fått på plass en avtale med et avfallsmottak som kan ta imot 
avfallet og at det derfor lagres der midlertidig. Det er uklart hvor lenge avfallet har vært lagret 
hos virksomheten og hvor mange tonn det er totalt. Det ble under tilsynet fremlagt en 
analyserapport som viser at avfallet inneholder en rekke forskjellige metalloksider, fluorid og 
klorid. Det er konstruert en betongvegg på ca. 1 meters høyde rundt deler av avfallet, men ved 
sterk vind eller ved nedbør er avfallet likevel ikke sikret godt nok for å hindre spredning til sjø. 
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Lagring av avfall (blanding av alumimiumoksid, saltslag og metaller. Avfallet har ligget på anlegget 
i 13 år. Foto: Katarina Enevoldsen, Miljødirektoratet 
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Lagring av metallavfall ved kai. Foto: Erland Årstøl, Miljødirektoratet 
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Avvik 4: Virksomheten har hatt utslipp til sjø som ikke er i tråd med 
tillatelsen 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
Tillatelsen punkt 5.1 utslippsbegrensninger 

Beskrivelse av krav 
Det følger av tillatelsen at pH i utslippsvannet skal ligge mellom 7,5 og 10. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
I virksomhetens egenrapportering for 2021 fremgår det at pH i utslippsvannet har vært over 10 i 
begge målingene som er grunnlaget for rapporteringen. Analysene er utført av et akkreditert, 
uavhengig og eksternt laboratorie. Virksomheten har ellers en egen måler som måler pH 
kontinuerlig. Denne brukes ikke i rapporteringen, men viser også at pH i utslippsvannet har vært 
over 10 i store deler av 2021.  
 
 

Avvik 5: Virksomheten har ikke avvikshåndtert lekkasje og utslipp av 
hydraulikkolje 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 

Beskrivelse av krav 
Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 
fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Under tilsynet opplyste virksomheten at det skjedde et utslipp av hydraulikkolje fra en kran på 
kaiområdet grunnet en lekkasje. Etter virksomhetens egne opplysninger skal ca. 50 liter 
hydraulikkoljen ha rent på asfaltdekke under kranen. Kranen er plassert rett ved sjø. Det ble 
videre opplyst at det har blitt brukt absorbenter for å fange opp oljen og det ble dokumentert at 
virksomheten har vært i kontakt med eksternt firma for å reparere kranen. 
 
Virksomheten har imidlertid ikke avvikshåndert hendelsen i eget avvikssystem og det ble opplyst 
at grunnen til at det ikke var avvikshåndert var at det ikke ble ansett som å være utslipp til ytre 
miljø, men til egen kai. Miljødirektoratet vil påpeke at et utslipp på bedriftens eget området 
utendørs er å anse som utslipp til ytre miljø. Det er videre viktig at slike hendelser 
avvikshåndteres for å sikre læring og for å forebygge at slike hendelser ikke gjentar seg.  
 

Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik 
Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt 
en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik listet nedenfor er rettet innen gitt frist.  
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Tvangsmulkten vil være følgende engangsbeløp:  
 Avvik 2, 4 og 5: kr. 200 000 
 Avvik 3: kr. 800 000  

 
Dere vil få et nytt brev med eventuelt vedtak. I vedtaket vil REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG 
RECYCLING få en ny frist på 3 uker til å sende oss en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at 
avvik er rettet. Hvis vi ikke får denne tilbakemeldingen innen ny frist vil tvangsmulkten påløpe. 
 
Tvangsmulkten vil bli gitt med hjemmel i forurensningsloven § 73. 

Miljødirektoratets vurdering 
For å sikre at tiltakene for å rette avvikene blir gjennomført innen fristen, kan 
forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten. Omfanget av avvikene som 
ble avdekket under tilsynet er så omfattende og alvorlige at Miljødirektoratet velger å varsle 
vedtak om tvangsmulkt for sikre at avvikene rettes innen fristen. 
 
Tvangsmulktens størrelse er fastsatt basert på at det skal være økonomisk lønnsomt å 
gjennomføre tiltakene som er nødvendige for å rette avvikene, sammenlignet med å betale 
tvangsmulkten. 

Dere har anledning til å kommentere 
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til 
Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt. 
 

Vedtak om gebyr 
Miljødirektoratet vedtar at REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING må betale et gebyr på 
35 000 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på 
bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i 
forurensningsforskriften § 39-7. 
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om 
gebyr 17. mars 2022 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om 
innkreving av gebyr til statskassen. 

Dere har rett til å klage 
Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig 
begrunnet og sendes til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell 
klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom 
vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.   
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Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. 
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG 
RECYCLING sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 

 Ole Stian Bockelie 
 Katarina Enevoldsen 
 Erland Årstøl 

 
Fra REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING deltok 

 Produksjonssjef Raudsand 
 HMS-ansvarlig 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING ble kontrollert under 
tilsynet: 

 REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING (Raudsand), Molde 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet: 

 Internkontroll 
 Vedlikehold 
 Utslipp til vann 
 Måleprogram 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

 Forurensningsloven 
 Avfallsforskriften 
 Interkontrollforskriften 

 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

 Egenrapport 
 Analyse av aluminiumoksid 
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Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold  
Virksomheten har et ønske om å øke produksjonen fra 50 000 tonn til 60 000 tonn. Dette vil 
innebære at virksomheten må øke lagerkapasiteten. Virksomheten må søke Miljødirektoratet om 
en eventuell endring av tillatelsens rammer. 
 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer 
må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Einar Knutsen Ole Stian Bockelie 
seksjonsleder Tilsynsleder 
 
 
 
 
Kopi til: 

 Statsforvalteren i Møre og Romsdal 
 Molde kommune 

http://www.miljodirektoratet.no/
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