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   - Høringsuttale fra Gjemnes kommune til søknad om endring av 
utslippstillatelse etter forurensningsloven fra Real Alloy Raudsand 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

Gjemnes kommune vedtar slik innstilling: 

Kommunestyret stiller seg negativ til at miljødirektoratet skal tillate økt pH for utslipp fra Real 
Alloy til Tingvollfjorden uten å utrede hva utslipp som omsøkt eventuelt vil medføre av negative 
effekter på miljøet og resipienten. Det må dokumenteres hvilke mulige negative effekter en økt 
pH i utslippet kan ha på forurensinger i utslipp og i fjorden, og om disse kan endre 
biotilegneligheten. 

Ved eventuell økning i pH- bør det klargjøres at dette ikke gjør miljøgiftene, som for eksempel 
arsen og nikkel, mer giftige eller lettere tas opp og forbrennes av organismer og arter i vann og 
på land ved utslippet. 

Vi mener også at det må vurderes om andre tiltak i området vil ha negativ effekt på miljøet og 
resipienten, som tiltak med etablering av kai på Raudsand og mulig oppvirvling og spredning av 
sedimenter med miljøgifter under og etter tiltaket, og om økning i pH som omsøkt vil kunne virke 
negativt inn. 

Kommunen stiller seg sterkt kritisk til at utslippene av pH i 2021 og 2022 i store deler av tiden 
har vært høyere enn den som er gitt i eksisterende tillatelse. 

Kommunen stiller seg også sterkt kritisk til at det ikke er etablert egnet måleprogram som gir 
representative prøver for utslipp til vann som kan dokumentere utslippsbidrag fra virksomheten 
jfr. tilsynsrapport fra mars 2022. 

Sunndalsfjorden er en del av et større fjordsystem og en terskelfjord med sen utskifting av vann 
ifølge Havforskningsinstituttets. Det er viktig å se på samlet belastning (NML § 9) på 
fjordsystemet slik at resipientene oppnår status god i tråd med vannforvaltningsplanen. Tidligere 
og nåværende utslipp til fjorden skaper bekymring for fjordsystemets kjemiske- og økologiske 
tilstand, og de negative følgene dette kan få for miljø og samfunn på kort og lang sikt. 
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Denne saken gjelder 

Real Alloy Raudsand har søkt Miljødirektoratet om å slippe ut avløpsvann med forhøyet 
pH til Tingvollfjorden. Bedriften har et anlegg for gjenvinning av aluminiumoksid fra 
saltslagg på Raudsand. Bedriften har i gjeldende tillatelse fra Miljødirektoratet tillatelse 
til å slippe ut avløpsvann med pH 10 eller lavere, der bedriften oppgir at de slipper ut ca. 
3500 kubikkmeter med avløpsvann i døgnet, 980.000 m3 pr år. I søknaden søker 
bedriften om at grensen for pH fra avløpsvann heves fra 10 til 10,7 frem til utgangen av 
2026. 

Saksopplysninger  

Gjemnes kommune kan gi høringsuttalelse til søknaden som nabo, mens det er Miljødirektoratet 
som forurensningsmyndighet som gir eventuell tillatelse. 

Gjemnes kommune har ikke mottatt høringsbrev fra Miljødirektoratet, men ble gjort 
oppmerksom på saken fra nabokommune den 06.09.22. Høringsfristen var opprinnelig 
26.08.22, men etter henvendelse til Miljødirektoratet 08.09.22 fikk kommunen utsatt frist til 
22.09.22. Kort frist medfører lite tid for å sette seg inn i saken. Det er flere dokumenter og 
rapporter vedlagt søknaden. Å skulle sette seg inn i og gi en forkortet gjennomgang av disse 
ville vært utfordrende da det er tungt faglig stoff, og kommunen mangler fagkompetanse på 
området. Det er derfor samarbeidet med Tingvoll og Sunndal kommune, som også er naturlig i 
forhold til at vi alle grenser til Tingvollfjorden.  

I tidligere tillatelse kunne det slippes ut 45.000 m3 vann pr. døgn og pH inntil 10. Ifølge NIVAs 
rapport som følger søknaden er nå utslippstillatelsen basert på et utslippsvolum på 5000 
m3/døgn. Avløpsvannet samles i et utslippsrør på 30 meters dyp som ligger 40 meter fra land. 
Utslippet av prosessvann blandes med vann som kommer fra gruven, og går i rør fra kum i 
gruvegangen og slippes ut i fjorden. Ved utslippet har røret en diameter på 600 mm. 

En pH på 11 er ti ganger mer basisk en pH på 10. Dette er fordi pH skalaen er logaritmisk. 
Derfor er en pH på 10,7 betydelig høyere enn dagens utslippstillatelse på pH 10. pH er et mål 
på hvor sur en væske er. Ifølge Store norske leksikon har sjøvann en pH på ca. 8,1. 

Utslippet fra Real Alloy ligger i vannforekomsten «Tingvollfjorden ved Raudsand» i Molde 
kommune. Kartet under viser beliggenhet og oppføring i vann-nett, hentet fra NIVAs rapport 
som følger søknaden. 
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Høringsdokumenter finnes på miljødirektoratets sider: Real Alloy søker om økt pH i avløpsvann 
på Raudsand - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) 

 
Vurdering 

Det er omsøkt tiltak med fjerning av eksisterende og etablering av ny kai på Rausand av 
Bergmesteren Raudsand AS, der det skal settes ned påler på sjøbunn for bygging av ny kai. 
Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for dette tiltaket. Gjemnes kommune er bekymret for 
dette tiltakets potensiale for spredning av miljøgifter i fjordsystemet både under og etter 
tiltaksperioden. Sedimentundersøkelser i nærområdet til tiltaket med ny kai har påvist høye 
konsentrasjoner av kobber (tilstandsklasse V), forhøyede konsentrasjoner av nikkel, sink og 
PCB (tilstandsklasse III). Vi er bekymret for om eller hvordan tiltaket med kai og eventuelt 
utslipp av avløpsvann med forhøyet pH kan påvirke hverandre. Ifølge rapporten fra NIVA har 
flere av bedriftene som grenser til Tingvollfjorden tillatelse til utslipp av flere av stoffene det 
måles forhøyede nivåer av på målestasjoner i fjorden. Vi er bekymret for den samlede 
belastningen på fjordsystemet. Fjorden innenfor Bergsøya er terskelfjorder med sen utskifting 
av vann (Utskifting av bassengvatn i djupe terskelfjordar | Havforskningsinstituttet (hi.no) , og 

Figurr 3. Vannforekomsten aingv,oUijorden v,ed Raudsand» ( m : 0303010902-6-C). Kairtet er hentet fra
va11n-nett.no,

Tabell 2. Oversikt over vanaforekorasten hentet fra Vann-mett 17 .01.20122.
Darla Vanmofeko:mt Tii vdllfiorde1n v,ed !Raudsand
Vannior,elmmst ID 03030109012-6-C
Vannl<ate ori K stvann
Saltholdiglhet Polyhalin (18-30)

28,7
Vanntype F,erskvanns:påvirk,et beskyttet fjord
Tidevann Middels (1-S m)
1 Ø , l m l o g i s k t i lstand Dårlig
Kjemisk tllsten d
Ri1silm for at miljømål ikke nås Det er oppg1itt at milffømålet nås for 2017-2033 for god

økolog1isl<tilstand, Miljømål,etfor god kjemisk tilstand har
utsatt frist av tekniske årsaker, Det er e111risiko for at nye
tilltak er nødvendig for å nå god miljøtilstand.
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ifølge NIVA rapport vedlagt søknaden er fjordsystemet påvirket av ferksvann. Fjordsystemet har 
fra før ulik landbasert industri, oppdrett, landbruk, spredte avløp mm, og nå omsøkt fjerning og 
tiltak med ny kai. Vil utslipp av avløpsvannet eventuelt medføre ytterligere oppvirvling og 
spredning av sedimenter med miljøgifter i fjordsystemet? 
 
Vi registrerer også at flere av kildene til utslipp i NIVAS rapport viser parametere for biologisk og 
kjemisk oksygenforbruk. Hvordan reagerer dette eventuelt med forhøyet pH? Vi viser til tidligere 
utredning av Nordconsult for Bergmesteren Raudsand Utslipp til sjø i driftsfasen 
(bergmesteren.no) Tilleggsvurderinger av konsekvenser 3.5, 4 avsnitt: «Løste metaller kan også 
forstyrre sanseorganer, og eksperimentelle studier har f.eks. vist at luktesansen hos fisk 
reduseres ved forholdsvis lave konsentrasjoner av bl.a. kobber (Cu), og kan føre til bl.a. nedsatt 
evne til predatorunnvikelse og evne til å finne mat. Effekten og styrken av symptomene ved 
eksponering til høye konsentrasjoner av løste tungmetaller er avhengig av lokale miljøfaktorer 
som blant annet pH (egen understreking), salinitet, mengde løst/partikulært organisk materiale, 
samt vanntemperatur.» 
 
Avløpsvann blandes med vann som kommer fra gruven på Raudsand. I NIVAs rapport står 
følgende på side 16: «Utslippene til sjøvann har økt fra 2019 til 2020 for bly, kobber, natrium og 
suspendert tørrstoff. Hovedkomponentene i bedriftens nåværende avløp er metaller, ammonium 
og salt (NaCl, KCl).» Metaller er et vidt begrep. Er det gjort målinger i utslipp over tid ved 
utslippspunkt som dokumenterer stoffer i utslipp, og er det gjort vurderinger på om økt pH kan 
reagere med eventuelle stoffer som kan medfølge vannet fra bedriftens utslipp eller fra gruven?  
 
Ved en eventuell økning i pH bør det klargjøres at dette ikke gjør tungmetallene mer toksiske 
eller lettere metabolsk tilgjengelige for fauna eller flora ved utslippet.  

Vi stiller også spørsmål om tiltakene hver for seg eller samlet vil kunne medføre at fjorden står i 
fare for ikke å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i tråd med vannforvaltningsplanen. Hvis 
utslipp som omsøkt vil medføre at miljøtilstand forverres, eller hindrer at miljømål oppnås må 
tiltaket vurderes etter vannforskriftens § 12. Vannforskriftens § 12 skal vurderes når det fattes 
enkeltvedtak som tillater ny aktivitet eller nye inngrep som medfører forringelse av tilstanden til 
vannforekomsten eller at miljømålet for vannforekomsten ikke nås. Det er ansvarlig 
sektormyndighet som må vurdere om vannforskriftens § 12 kommer til anvendelse og vilkårene 
for å gjøre unntak fra miljømålet er oppfylt. 

I NIVA rapporten som følger søknaden viser rapporten til utslippstillatelse fra Miljødirektoratet 
og registrerte utslipp fra bedriften hentet fra Norske utslipp. Figurene under er hentet fra NIVA 
rapporten som følger søknaden. (Norske utslipp, virksomheter finnes også på denne nettsiden 
Norske utslipp, Virksomhet .) 
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I sin søknad under påvirkning på fiske og havbruk står følgende: «Med henvisning til de tidligere 
fjordundersøkelsesrapportene fra NIVA, der Real Alloys utslipp til sjø ikke kunne knyttes til den 
generelle økologiske og kjemiske tilstanden på fjorden, og med NIVAs beregning av pH som 
minsker bare meter fra utslippspunktet, ser vi ikke en konflikt med disse punktene.» 
 
Samtidig viser tilsynsrapport fra bedriften i mars 2022 følgende (5132_Kontroll_2022.pdf): 
«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. Virksomheten 
kan dermed heller ikke dokumentere at utslippet til sjø er i henhold til kravene i tillatelsen.» 
 
I og med at måleprogram ikke kan dokumentere at målingene er representative for faktiske 
utslipp kan det etter vår vurdering råde usikkerhet rundt om bedriftens utslipp til sjø kan knyttes 
til miljøtilstanden i fjorden.  
 
Det var for øvrig også andre punkter i nevnte tilsyn som gir grunnlag til bekymring. Kommunen 
har forventninger, og tillitt til at Miljødirektoratet følger opp og krever retting av avvikene, noe de 
også ifølge tilsynsrapporten har gjort. I samme rapport opplyses det de vil følge opp med 
ytterligere tilsyn.  
 

Tabell 3. utslippsgr,enser git-I: av Milljødirektorntet
LHslippsko:mponent 11Jtlippi51f1ens-er Gjelder ira:

Ko:n!Sentirasj:o:n Maksimalt år111ig utslipp,kg/år
{kalender-år),

Suspenderl: stoff (.SS)' 100 mg/I IJt.sl ippgrensen vill settes etter utredn1ng* 16.11.2012
Kadmium (Cd) 1 10.09.2020*
Krom (Or}' 14 10.09.2020*
Kobber (Cu) IJt.sl ippgrnnsen vill settes etter utrenn1ng*
Kvilkksølv (Hg) 0 10.09.2020*
Nilkkiel (Ni) 50 10.09.2020*
Bly (Pb) 4 10.09.2020*
Sink 1 ! Z n ) , 450 10.09.2020*
pH i utslippsvannet 7,5-10 16.11.2012

*llJtsl ippsgrensen vill vurderes på nytt etter utredning om r,eduksjon av utsi ipp ti l vann og ove,rvåking
av vannfo rekom sten.

Tabell 4. LJltslipp 1:111sjøvann fra Real Alloy ASfor perioden 2015-2020 hentet f ra norskeutslipp.no
31.01.2022.

Para111etere 20!15 2011!6 20117 20!18 20119 .20.W
kg/år

Bly (Pb) li.R. l.R. 2,60 1,11 2,07 3,40
Kadmium (Cd) l.R. l.R. 0,13 0,02 0,89 0,04
Kobber (Cu) 106,00 66,00 168,90 234,60 450,53 1170,00
Krom (Or), li.R. l.R. 10,90 4,40 8,00 6,30
Nilkkiel (Ni) l.R. l.R. l.R. l.R. l.R. 13,70
Sink ,(Zn}' l.T. l.T. 166,60 205,00 13,28 13,20

tonnlår
Filuorl der (F}, li.R. l.R. l.R. li.R. l.R. l.R.
Klorid (Ol), 1480,00 1140,00 1725,00 1725,00 l.R l.R.
Natrium ,(Na), 1480,00 1140,00 1400,00 2055,00 489,06 6860,00
T,ørrstoff, suspendert (SS) 32,00 26,00 26,50 24,71 37,94 87,80

l.T. betyr ikke,tilgjengelige data. l.Rbetyr ikke rapportert.

I sin søknad under påvirkning på fiske og havbruk står følgende: «Med henvisning til de tidligere
fjordundersøkelsesrapportene fra NIVA, der Real Alloys utslipp til sjø ikke kunne knyttes til den
generelle økologiske og kjemiske tilstanden på fjorden, og med NIVAs beregning av pH som
minsker bare meter fra utslippspunktet, ser vi ikke en konflikt med disse punktene.»

Samtidig viser tilsynsrapport fra bedriften i mars 2022 følgende (5132 Kontroll 2022.pdf):
«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. Virksomheten
kan dermed heller ikke dokumentere at utslippet til sjø er i henhold til kravene i tillatelsen.»

I og med at måleprogram ikke kan dokumentere at målingene er representative for faktiske
utslipp kan det etter vår vurdering råde usikkerhet rundt om bedriftens utslipp til sjø kan knyttes
til miljøtilstanden i fjorden.

Det var for øvrig også andre punkter i nevnte tilsyn som gir grunnlag til bekymring. Kommunen
har forventninger, og tillitt til at Miljødirektoratet følger opp og krever retting av avvikene, noe de
også ifølge tilsynsrapporten har gjort. I samme rapport opplyses det de vil følge opp med
ytterligere tilsyn.
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Fra samme tilsynsrapport kommenterer tilsynet: «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.» 
Dette er vel også bakgrunnen for at bedriften nå må søke om utslippstillatelse for pH fra 10-
10,7. 

I dokumentet vedlagt søknaden med spørsmål og svar mellom Miljødirektoratet og Real Alloy er 
følgende figur vedlagt i svar fra Real Alloy, og viser målinger av pH i perioden 01.01.22-
23.06.22: 

  

«Real Alloy Raudsand - Søknad for midlertidig økning av øvre pH-grense for 
produksjonsavløpsvann sjø» Det står i søknaden:  
 
«Basert på analysen av blåskjell alene, er den kjemiske tilstanden til Tingvollfjorden "god", på 
grunn av de lave verdiene av kvikksølv som finnes i blåskjellene, vurdert å være under grensen 
til Miljøkvalitetsstandarden (EQS).» …  
«Vi ønsker å utnytte NIVA sine funn til å be om formell anerkjennelse av denne 
blandesonestrategien som en metode for å redusere pH midlertidig for å sikre fjorden. Med en 
tidsramme frem til utgangen av 2026 kan vi implementere de nye tekniske løsningene for å 
redusere nitrogenforbindelser fra avløpsvannstrømmen og dermed redusere pH-nivået før 
utslipp.»  
 
Å be om å få utslippstillatelsen justert til å slippe ut 10.7 i istedenfor 10 i pH er ingen midlertidig 
reduksjon i pH. Dette er en øking i pH.  
 
Det er gjort undersøkelser på blåskjell i Tingvollsfjorden som er lagt frem i NIVA-rapport av 
Ruus et al. (2021). I søknaden til Real Alloy skrives det: «Basert på analysen av blåskjell alene, 
er den kjemiske tilstanden til Tingvollfjorden "god", på grunn av de lave verdiene av kvikksølv 
som finnes i blåskjellene, vurdert å være under grensen til Miljøkvalitetsstandarden (EQS)». 
EQS - Environmental Quality Standard, er EUs miljøkvalitetsstandard for EUs prioriterte 
miljøgifter. Kvikksølv er i rapporten av NIVA (2021) omtalt som et prioritert stoff, men kvikksølv 

Fra samme tilsynsrapport kommenterer tilsynet: «/ 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.»
Dette er vel også bakgrunnen for at bedriften nå må søke om utslippstillatelse for pH fra 10-
10,7.

I dokumentet vedlagt søknaden med spørsmål og svar mellom Miljødirektoratet og Real Alloy er
følgende figur vedlagt i svar fra Real Alloy, og viser målinger av pH i perioden 01.01.22-
23.06.22:
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«Real Alloy Raudsand - Søknad for midlertidig økning av øvre pH-grense for
produksjonsavløpsvann sjø» Det står i søknaden:

«Basert på analysen av blåskjell alene, er den kjemiske tilstanden til Tingvollfjorden "god", på
grunn av de lave verdiene av kvikksølv som finnes i blåskjellene, vurdert å være under grensen
til Miljøkvalitetsstandarden (EQS).» ...
«Vi ønsker å utnytte NIVA sine funn til å be om formell anerkjennelse av denne
blandesonestrategien som en metode for å redusere pH midlertidig for å sikre fjorden. Med en
tidsramme frem til utgangen av 2026 kan vi implementere de nye tekniske løsningene for å
redusere nitrogenforbinde/ser fra avløpsvannstrømmen og dermed redusere pH-nivået før
utslipp.»

Abe om å få utslippstillatelsen justert til å slippe ut 10.7 i istedenfor 10 i pH er ingen midlertidig
reduksjon i pH. Dette er en øking i pH.

Det er gjort undersøkelser på blåskjell i Tingvollsfjorden som er lagt frem i NIVA-rapport av
Ruus et al. (2021). I søknaden til Real Alloy skrives det: «Basert på analysen av blåskjell alene,
er den kjemiske tilstanden til Tingvollfjorden "god", på grunn av de lave verdiene av kvikksølv
som finnes i blåskjellene, vurdert å være under grensen til Miljøkvalitetsstandarden (EQS)».
EQS - Environmental Quality Standard, er EUs miljøkvalitetsstandard for EUs prioriterte
miljøgifter. Kvikksølv er i rapporten av NIVA (2021) omtalt som et prioritert stoff, men kvikksølv
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alene kan ikke beskrive om den totale kjemiske tilstanden er god. Andre relevante parametere 
må også beskrives før søknaden behandles. 
 
I NIVA (2021) står det følgende om nivåer av miljøgifter ved de fem stasjonene det er gjort 
målinger på blåskjell: «NIVA har utviklet såkalte beregnede høye bakgrunnsnivåer, kalt 
PROREF (Norwegian provisional high reference contaminant concentration, Schøyen et al. 
2021) på bakgrunn av konsentrasjoner i blåskjell fra en rekke stasjoner langs hele norskekysten 
med ulik grad av forurensning, og fra referansestasjoner. I blåskjellene fra overvåkingen i 2021 
ble PROREF-verdiene overskredet for arsen (ved alle stasjoner), krom (ved tre stasjoner), 
nikkel (ved fire stasjoner) og sink (ved én stasjon). På blåskjellstasjonene SU1 og SU3 som er 
mest representative for vannforekomsten, var det overskridelser av PROREF-verdiene for arsen 
og nikkel, samt for krom ved SU3. Blåskjell på alle de fem stasjonene har konsentrasjoner av 
arsen og kvikksølv som overskrider de foreslåtte EQS-verdiene til Ruus et. al. (2021). 
Konsentrasjonen av krom overskrider den foreslåtte EQS-verdien på stasjon SU4». SU er 
stasjonene hvor blåskjellundersøkelsene har blitt utført.  
 
Det kan framstå som om kvikksølv konsentrasjoner i blåskjell i fjorden benyttes liberalt for å 
begrunne en tillatelse av utslipp av en høyere pH- verdi. Disse verdiene skal ha liten eller ingen 
sammenheng, med mindre pH endrer kvikksølvets giftighet. Andre metaller blir også rapportert 
på i NIVA- rapporten, og overgår foreslåtte (EQS enviormental quality standard) miljøkvalitets 
standard verdier satt av Ruus m. fl. (2021). Disse blir ikke nevnt i søknaden da de ikke inngår i 
vannforskriften. Det stemmer for øvrig at kvikksølvet er under dagens referanseverdi fra 1997, 
men som man kan lese i Niva rapporten så ligger verdiene også over de nye foreslåtte EQS-
verdien satt av Ruus m. fl. (2021).  
 
En pH på 11 er ti ganger mer basisk en pH på 10. Dette er fordi pH skalaen er logaritmisk. 
Derfor er en pH på 10,7 betydelig høyere enn dagens utslippstillatelse på pH 10. Vi har ikke 
fagkunnskap til å vurdere om en økning av pH i seg selv er spesielt skadelig, men vi er 
bekymret for hvordan pH i utslippet kan påvirke medfølgende metaller i utslippet. Siden 
konsentrasjon og typer ikke er diskutert i søknaden er dette vanskelig å slå fast, men vi frykter 
at pH kan påvirke ladningen av metall-ion og endre biotilgjengeligheten. Med økt opptak av 
tungmetaller i f.eks fisk eller annen fauna kan disse metallene og tilhørende metabolske produkt 
oppkonsentreres i næringskjeden. I høringsdokumentene er potensiale for dette ikke belyst 
 
Niva har i sitt notat fra 2016 sett på 4 senarioer og skriver under konklusjonen: «For ingen av 
utslippsbetingelsene kan en imidlertid utelukke effekter i resipienten.» De konkluder for øvrig 
med i samme notat: «Vi konkluderer med at det omsøkte maksimale utslippsvolumet på 5000 
m3 /døgn og en pH på 10,5 ut fra en totalvurdering vil være mer gunstig for miljøet enn det 
maksimale utslippsvolumet og pH som nåværende tillatelse gir rom for (dvs. 45000 m3 /døgn og 
pH 10).  
 
Vi referer også fra NIVAs notat som ligger ved søknaden, side 19, 3 avsnitt: «Det må imidlertid 
sies at det ikke bare er fortynningen som er av betydning for eventuelle miljøeffekter. Vel så 
viktig er utgangskonsentrasjonen i utslippsvannet og totalutslippene av eventuelle forbindelser 
som kan gi effekter i resipienten. En vurdering av dette utover effektene av pH, lå imidlertid ikke 
innenfor rammen av oppdraget.»  
 
Videre under pH samme side under pH, 1 avnitt: «Som nevnt tidligere er det relativ lite 
kunnskap om effekter av høy pH på marint dyreliv. pH 8,1-8,3 er ansett som normalt for 
sjøvann, men betydelig lavere pH kan opptre i porevann og høyere ved høy primærproduksjon i 
begrensede vannvolum. I kystvann er det normalt at pH varierer innen en 1 pH enhet altså 
mellom 7,5 og 8,5 (Hinga 2002). En pH på både 10 og 10,5 i åpne vannmasser i en fjord anses 
imidlertid som et betydelig avvik i forhold til normalen for sjøvann.»  

alene kan ikke beskrive om den totale kjemiske tilstanden er god. Andre relevante parametere
må også beskrives før søknaden behandles.

I NIVA (2021) står det følgende om nivåer av miljøgifter ved de fem stasjonene det er gjort
målinger på blåskjell: «NIVA har utviklet såkalte beregnede høye bakgrunnsnivåer, kalt
PROREF (Norwegian provisional high reference contaminant concentration, Schøyen et al.
2021) på bakgrunn av konsentrasjoner i blåskjell fra en rekke stasjoner langs hele norskekysten
med ulik grad av forurensning, og fra referansestasjoner. I blåskjellene fra overvåkingen i 2021
ble PROREF-verdiene overskredet for arsen (ved alle stasjoner), krom (ved tre stasjoner),
nikkel (ved fire stasjoner) og sink (ved en stasjon). På blåskjel/stasjonene SU1 og SU3 som er
mest representative for vannforekomsten, var det overskridelser av PROREF-verdiene for arsen
og nikkel, samt for krom ved SU3. Blåskjell på alle de fem stasjonene har konsentrasjoner av
arsen og kvikksølv som overskrider de foreslåtte EQS-verdiene til Ruus et. al. (2021).
Konsentrasjonen av krom overskrider den foreslåtte EQS-verdien på stasjon SU4». SU er
stasjonene hvor blåskjellundersøkelsene har blitt utført.

Det kan framstå som om kvikksølv konsentrasjoner i blåskjell i fjorden benyttes liberalt for å
begrunne en tillatelse av utslipp av en høyere pH- verdi. Disse verdiene skal ha liten eller ingen
sammenheng, med mindre pH endrer kvikksølvets giftighet. Andre metaller blir også rapportert
på i NIVA- rapporten, og overgår foreslåtte (EQS enviormental quality standard) miljøkvalitets
standard verdier satt av Ruus m. fl. (2021). Disse blir ikke nevnt i søknaden da de ikke inngår i
vannforskriften. Det stemmer for øvrig at kvikksølvet er under dagens referanseverdi fra 1997,
men som man kan Iese i Niva rapporten så ligger verdiene også over de nye foreslåtte EQS-
verdien satt av Ruus m. fl. (2021).

En pH på 11 er ti ganger mer basisk en pH på 10. Dette er fordi pH skalaen er logaritmisk.
Derfor er en pH på 10,7 betydelig høyere enn dagens utslippstillatelse på pH 10. Vi har ikke
fagkunnskap til å vurdere om en økning av pH i seg selv er spesielt skadelig, men vi er
bekymret for hvordan pH i utslippet kan påvirke medfølgende metaller i utslippet. Siden
konsentrasjon og typer ikke er diskutert i søknaden er dette vanskelig å slå fast, men vi frykter
at pH kan påvirke ladningen av metall-ion og endre biotilgjengeligheten. Med økt opptak av
tungmetaller i f.eks fisk eller annen fauna kan disse metallene og tilhørende metabolske produkt
oppkonsentreres i næringskjeden. I høringsdokumentene er potensiale for dette ikke belyst

Niva har i sitt notat fra 2016 sett på 4 senarioer og skriver under konklusjonen: «For ingen av
utslippsbetingelsene kan en imidlertid utelukke effekter i resipienten.» De konkluder for øvrig
med i samme notat: «Vi konkluderer med at det omsøkte maksimale utslippsvolumet på 5000
m3 /døgn og en pH på 10,5 ut fra en tota/vurdering vil være mer gunstig for miljøet enn det
maksimale utslippsvolumet og pH som nåværende tillatelse gir rom for (dvs. 45000 m3 /døgn og
pH 10).

Vi referer også fra NIVAs notat som ligger ved søknaden, side 19, 3 avsnitt: «Det må imidlertid
sies at det ikke bare er fortynningen som er av betydning for eventuel/e miljøeffekter. Vel så
viktig er utgangskonsentrasjonen i utslippsvannet og totalutslippene av eventuel/e forbindelser
som kan gi effekter i resipienten. En vurdering av dette utover effektene av pH, lå imidlertid ikke
innenfor rammen av oppdraget.»

Videre under pH samme side under pH, 1 avnitt: «Som nevnt tidligere er det relativ lite
kunnskap om effekter av høy pH på marint dyreliv. pH 8,1-8,3 er ansett som normalt for
sjøvann, men betydelig lavere pH kan opptre i porevann og høyere ved høy primærproduksjon i
begrensede vannvolum. I kystvann er det normalt at pH varierer innen en 1 pH enhet altså
mellom 7,5 og 8,5 (Hinga 2002). En pH på både 10 og 10,5 i åpne vannmasser i en fjord anses
imidlertid som et betydelig awik i forhold til normalen for sjøvann.»
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Videre under pH side 20: «Utslippet av avløpsvann vil pga. vannets tetthet stige og vil ikke følge 
bunnen. Det betyr at eventuelle effekter vil finne sted i vannmassene ut i fjorden og eventuelt 
langs land i dyp tilsvarende innlagringdyp. Effekter av pH på marint planteplankton er undersøkt 
i en relativt omfattende artikkel (Hinga 2002). I artikkelen fremgår det at maksimal vekst hos 
fytoplankton bare unntaksvis finner sted ved pH høyere enn 9, men at flertallet av arten har en 
maksimal vekst i pH intervallet 8-9 og mange også i intervallet 7-8 (Figur 14). Det typiske er at 
vekst/produksjon avtar når pH passerer 9. Ved ekstrem pH er det kun arter med høy toleranse 
som dominerer. Også en undersøkelse fra Danske områder bekrefter at veksten av 
planteplankton reduseres ved pH høyere enn 9 (Hansen 2002).»  
 
Fytoplankton er ifølge institutt for biovitenskap planteplankton (Fytoplankton - Institutt for 
biovitenskap (uio.no)). Planteplankton er primærprodusenter i vann og har en viktig funksjon i 
global karbonsyklus og oksygensyklus. Fytoplankton spises av predatorer eks zooplankton, som 
igjen er mat for andre predatorer. Det må vurderes i den videre behandlingen om økt pH kan 
utgjøre en risiko for negativ påvirkning på økosystemet i fjorden. 
 
 
Konsekvenser for økonomi 

Eventuelle økte forekomster i miljøgifter i miljøet og næringskjedene vil kunne legge 
begrensninger på utøvelsen av næringer tilknyttet fiske, samt fritidsfiske. Det vil kunne påvirke 
turisme negativt. 
Konsekvenser for organisasjon, ansatte, HMS og likestilling   

Ingen kjente. 
Konsekvenser for miljø 

Konsekvensene for miljø er usikre da det ikke tydelig går frem hvordan økt pH vil kunne påvirke 
ulike miljøgifter. 
Konsekvenser for barn og unge, folkehelse, og universell utforming 

Konsekvensen for folkehelsen er usikre da det ikke går tydelig frem hvordan økt pH vil kunne 
påvirke ulike miljøgifter. 
 
Kommunedirektøren i Gjemnes 
 
Inge Falstad 
13.09.2022 
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Videre under pH side 20: «Utslippet av avløpsvann vil pga. vannets tetthet stige og vil ikke følge
bunnen. Det betyr at eventuel/e effekter vil finne sted i vannmassene ut i fjorden og eventuelt
langs land i dyp tilsvarende innlagringdyp. Effekter av pH på marint planteplankton er undersøkt
i en relativt omfattende artikkel (Hinga 2002). I artikkelen fremgår det at maksimal vekst hos
fytoplankton bare unntaksvis finner sted ved pH høyere enn 9, men at flertallet av arten har en
maksimal vekst i pH intervallet 8-9 og mange også i intervallet 7-8 (Figur 14). Det typiske er at
vekst/produksjon avtar når pH passerer 9. Ved ekstrem pH er det kun arter med høy toleranse
som dominerer. Også en undersøkelse fra Danske områder bekrefter at veksten av
planteplankton reduseres ved pH høyere enn 9 (Hansen 2002).»

Fytoplankton er ifølge institutt for biovitenskap planteplankton (Fytoplankton - Institutt for
biovitenskap (uio.no)). Planteplankton er primærprodusenter i vann og har en viktig funksjon i
global karbonsyklus og oksygensyklus. Fytoplankton spises av predatorer eks zooplankton, som
igjen er mat for andre predatorer. Det må vurderes i den videre behandlingen om økt pH kan
utgjøre en risiko for negativ påvirkning på økosystemet i fjorden.

Konsekvenser for økonomi

Eventuelle økte forekomster i miljøgifter i miljøet og næringskjedene vil kunne legge
begrensninger på utøvelsen av næringer tilknyttet fiske, samt fritidsfiske. Det vil kunne påvirke
turisme negativt.
Konsekvenser for organisasjon, ansatte, HMS og likestilling

Ingen kjente.
Konsekvenser for miljø

Konsekvensene for miljø er usikre da det ikke tydelig går frem hvordan økt pH vil kunne påvirke
ulike miljøgifter.
Konsekvenser for barn og unge, folkehelse, og universell utforming

Konsekvensen for folkehelsen er usikre da det ikke går tydelig frem hvordan økt pH vil kunne
påvirke ulike miljøgifter.
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