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Saksframlegg 

 

Høringsuttalelse endring av utslippstillatelse til Tingvollfjorden fra Real Alloy på 
Rausand  

 
Kommunedirektørens innstilling 

Kommunestyret stiller seg negativ til at miljødirektoratet skal tillate økt pH på utslippet fra Real Alloy til 
Tingvollfjorden, uten ytterligere utredning.  
 
Kommunestyret ønsker å få tilsendt mer informasjon om hvilke potensielle negative effekter en økt pH i 
utslippet kan ha på forurensinger i utslipp og i fjorden. Med negative effekter menes bio-tilegnelighet av 
metaller og tungmetaller.  
 
Kommunestyret vil også at utslippet fra vaskingen av saltslagget og skrubber skal overvåkes for metaller 
og tungmetaller slik at dette utslippsbidraget kan dokumenteres.  
 
Kommunestyret stiller seg sterkt kritisk til at utslippet per dags dato er høyere enn den som gitt i 
eksisterende tillatelse i hele 42 % av tiden, jf. tabell fra korrespondanse mellom Real Alloy og 
Miljødirektoratet.  
 

Saksopplysninger 

Tingvoll kommune mottok 13.07.22 en høringstekst fra Miliødirektoratet og Real Alloy om økning av pH i 
utslippstillatelsen for Real Alloy stasjonert på Raudsand. Opprinnelig svarfrist var 26.08.22 men denne 
har senere blitt endret til 22.09.22.  
 
Anlegget er et anlegg for gjenvinning av aluminiumoksid fra saltslagg på Raudsand. Per dags dato har 
bedriften tillatelse på å slippe ut avløpsvann til tingvollfjorden med en pH på 10 eller lavere. I søknaden 
ber bedriften om en midlertidig økning av tillatelsen fra pH 10 til 10,7 fram til 2026.  
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Høringsuttalelse endring av utslippstillatelse til Tingvollfjorden fra Real Alloy på
Rausand

Kommunedirektørens innstilling

Kommunestyret stiller seg negativ t i l at miljødirektoratet skal tillate økt pH på utslippet fra Real Alloy ti l
Tingvollfjorden, uten ytterligere utredning.

Kommunestyret ønsker å få tilsendt mer informasjon om hvilke potensielle negative effekter en økt pH i
utslippet kan ha på forurensinger i utslipp og i fjorden. Med negative effekter menes bio-tilegnelighet av
metaller og tungmetaller.

Kommunestyret vil også at utslippet fra vaskingen av saltslagget og skrubber skal overvåkes for metaller
og tungmetaller slik at dette utslippsbidraget kan dokumenteres.

Kommunestyret stiller seg sterkt kritisk ti l at utslippet per dags dato er høyere enn den som gitt i
eksisterende tillatelse i hele 42 % av tiden, jf. tabell fra korrespondanse mellom Real Alloy og
Miljødirektoratet.

Saksopplysninger

Tingvoll kommune mottok 13.07.22 en høringstekst fra Miliødirektoratet og Real Alloy om økning av pH i
utslippstillatelsen for Real Alloy stasjonert på Raudsand. Opprinnelig svarfrist var 26.08.22 men denne
har senere blitt endret t i l 22.09.22.

Anlegget er et anlegg for gjenvinning av aluminiumoksid fra saltslagg på Raudsand. Per dags dato har
bedriften tillatelse på å slippe ut avløpsvann til tingvollfjorden med en pH på 10 eller lavere. I søknaden
ber bedriften om en midlertidig økning av tillatelsen fra pH 10 til 10,7 fram ti l 2026.

1



  
2 

Vurdering 

 
Gjennomgang av spørsmål og svar mellom miljødirektoratet og Real Alloy 
Det er flere dokumenter og rapporter vedlagt til saken. Å skulle gi en forkortet gjennomgang av disse 
ville vært utfordrende da det er tungt faglig stoff. Derfor legges det ved i saksframlegget en kanskje 
spesielt interessant del av høringsuttalelsen. Et dokument med utvalgte spørsmål miljødirektoratet 
hadde når det kom til søknaden. Spørsmålene er oversatt fra engelsk med miljødirektoratets spørsmål 
først, deretter svaret fra Real Alloy etterfulgt av betraktninger.  
 
2. Spørsmål fra miljødirektoratet:  
Lengden av en potensiell midlertidig utvidelse av utslippstillatelsen er noe vi (miljødirektoratet) må 
evaluere. Kan dere gi noen flere detaljer angående tidsrammene for installasjon av ny renseteknologi?  
 
Svar fra Real Alloy:  
I vårt møte i Oslo diskuterte vi tekniske løsninger som kunne redusere pH i utløpet permanent og trygt 
til under en pH av 10. en av løsningene er å konvertere våtskrubberne fra vann til svovelsyre, eller bruk 
av CO2. Vi (Real Alloy) er nåværende i evalueringsprosessen for hvilken løsning som vil være best egnet.  
Spørsmålet om løsning er derimot overskygget av situasjonen rundt Rausand- og Klev demningene. Som 
dere vet trenger vi vann fra begge reservoar til bruk av skrubbing av utslippsgass for ammoniakk (NH3) 
og driften av vaskebeltet for oksider. (aluminium oksid?).  
 
Molde kommune har informert oss at de ikke ønsker å drifte Rausanddammen. De har tilbud oss å kjøpe 
demningen for den symbolske summen av 1 krone. Siden det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på 
demningen så er vi i diskusjon med kommunen på dette området. Det samme går også for kleivdammen 
som er eid av Veidekke AS. Basert på denne situasjonen så vil det i det minste ta to år for å evaluere og 
implementere endringer. Se vedlegg 2.  
 
Kommentar:  
Tilbakemeldingen svarer ikke spesielt godt på hvorfor man trenger en tre års utvidet utslippstillatelse på 
å slippe ut pH med en høyere konsentrasjon.  
 
I tillegg til dette kommer det fram at Molde kommune ønsker å selge rausanddemningen for 1 kr. til 
Real Alloy. Denne demningen er omtrent på størrelse med Gyl kraftverk i Tingvoll kommune og det må 
spørres om denne demningen og mulige vannkraften her ikke skulle bli verdsatt til mer enn 1 krone. 
Røft beregnet ville dette vannet ha kunnet produsert kraft tilsvarende ca. 70 % av Gyl kraftverk. Som 
ifølge Proff.no hadde en driftsintekt i 2021 på 2,1 millioner. 
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Lengden av en potensiell midlertidig utvidelse av utslippstillatelsen er noe vi (miljødirektoratet) må
evaluere. Kan dere gi noen flere detaljer angående tidsrammene for installasjon av ny renseteknologi?

Svar fra Real Alloy:
I vårt møte i Oslo diskuterte vi tekniske løsninger som kunne redusere pH i utløpet permanent og trygt
t i l under en pH av 10. en av løsningene er å konvertere våtskrubberne fra vann ti l svovelsyre, eller bruk
av CO,. Vi (Real Alloy) er nåværende i evalueringsprosessen for hvilken løsning som vil være best egnet.
Spørsmålet om løsning er derimot overskygget av situasjonen rundt Rausand- og Klev demningene. Som
dere vet trenger vi vann fra begge reservoar til bruk av skrubbing av utslippsgass for ammoniakk (NH,)
og driften av vaskebeltet for oksider. (aluminium oksid?).

Molde kommune har informert oss at de ikke ønsker å drifte Rausanddammen. De har tilbud oss å kjøpe
demningen for den symbolske summen av l krone. Siden det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på
demningen så er vi i diskusjon med kommunen på dette området. Det samme går også for kleivdammen
som er eid av Veidekke AS. Basert på denne situasjonen så vil det i det minste ta to år for å evaluere og
implementere endringer. Se vedlegg 2.

Kommentar:
Tilbakemeldingen svarer ikke spesielt godt på hvorfor man trenger en tre års utvidet utslippstillatelse på
å slippe ut pH med en høyere konsentrasjon.

I tillegg til dette kommer det fram at Molde kommune ønsker å selge rausanddemningen for l kr. t i l
Real Alloy. Denne demningen er omtrent på størrelse med Gyl kraftverk i Tingvoll kommune og det må
spørres om denne demningen og mulige vannkraften her ikke skulle bli verdsatt t i l mer enn l krone.
Røft beregnet ville dette vannet ha kunnet produsert kraft tilsvarende ca. 70 % av Gyl kraftverk. Som
ifølge Proff.no hadde en driftsintekt i 2021 på 2,1 millioner.

Likviditetsgrad Lonnsomhet Soliditet 2021 2020 2019 Sum driftsinntekter

[Sumdriftsinntekter 2 1 s )
24s»qø,qø, 1 902 667

Driftsresultat 1 068 -114 1 2 1 0 18 . . . -/ResuItal før skatt 937 -285 968 1 2 . .

Meget god God God Årsresultat 731 -222 755 00k .
(2,77) (12,5%) (32,3%)

Sum eiendeler 8 796 8 350 9 435
0

Vis beregningsmodell Valutakode NOK NOK NOK 2 0 1 7 2018 2019 2020 2 0 2 1

Kilde:. Arsregnskap, Bronnoysundregistrene Kilde: Brønooysundregistrene

Vis alle nøkkeltall 0
Regnskapsär 2021. Regnskapstall og revisorinformasjon ligger patjenesten, men Proff har ikke registrert annen
firmainformasjon fra ärsregnskapet pädette selskapet
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6. Spørsmål fra miljødirektoratet:  
Forbedrete flokkulent tilsetning beskrives i søknaden som å ha potensiale for å redusere pH-verdien, og 
som noe som dere fortiden undersøker. Kan dere utvide potensiale for å redusere pH-verdiene, og har 
dere noen praktisk erfaring med pH nivåer og flokkulanter (fellingskjemikale) i deres prosess?  
 
Svar fra Real Alloy:  
Vi har testet flokkulanten Separ-Chamine i prosessen sist år og bruker nå denne. Den oppnår høyere 
binding av partikler og fjerner derfor mer suspendert stoff og noe mer tungmetaller med dette. 
Avløpsvannet er renere enn ved bruk av det tidligere flokkulanten Magnaloc 155. Mer av partiklene blir 
tatt ut av løsningen før den når NIVA sin målestasjon. Når det kommer til en betydelig forbedring i pH så 
kan vi ikke komme med en uttalelse/konklusjon på nåværende tidspunkt.  
(flokkulant: middel som får partikler til å binde seg / aggregere sammen til større partikler. Gjør det 
lettere å fjerne partikler/suspendert stoff fra en veske) 
 
Kommentar:  
Svaret sier at den nye flokkulanten er mer effektiv i fjerning av partikler og tungmetaller. Med dette sies 
det altså at prosessvannet/utslippet inneholder tungmetaller. Dette vil i så fall komme i tillegg til de som 
eventuelt kommer 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.  
 
Dagens situasjon:  
Dokumentet innrømmer at den foreliggende utslippstillatelsen er overskredet med mindre det er gitt en 
midlertidig utslippstillatelse i behandlingsperioden.   

 
 
Kommentarer til 
«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 
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Kommentar:
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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.  
 
Dessuten så virker det for meg som om at Niva sine funn av lave kvikksølv konsentrasjoner i blåskjell i 
fjorden her 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). 
 
Utdrag fra Niva sin rapport:  
«NIVA har utviklet såkalte beregnede høye bakgrunnsnivåer, kalt PROREF (Norwegian provisional high 
reference contaminant concentration, Schøyen m fl. 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 m. fl. (2021). Konsentrasjonen av krom overskrider den foreslåtte EQS-
verdien på stasjon SU4.» 
 
Det er derfor en noe merkelig begrunnelse for å søke om en tillatelse.  
 
Litt kjemi 
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. Derimot er en økning av pH i seg selv 
ikke spesielt skadelig da basen fort tynnes ut i fjorden. 
 
Det som kan ha en påvirkning er 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 pH kan 
påvirke ladningen av metall-ion og endre bio-tilgjengeligheten. 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.  
 
 
Økokommunevurdering 

Dersom innstillingen vedtas, vil denne saken ha 
Positiv ☒  Nøytral ☐  Negativ ☐ 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
Vedlegg 

 
         

2026, kan vi implementere de nye tekniske løsningene for å redusere nitrogenforbindelser fra
avløpsvannstrømmen og dermed redusere pH-niväet fr utslipp.»

Å be om å få utslippstillatelsen justert t i l å slippe ut 10.7 i istedenfor 10 i pH er ingen midlertidig
reduksjon i pH. Dette er en øking i pH.

Dessuten så virker det for meg som om at Niva sine funn av lave kvikksølv konsentrasjoner i blåskjell i
fjorden her benyttes liberalt for å begrunne en tillatelse av utslipp av en hyere 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 (EQSenviormental 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 foreslätte EQS-
verdien satt av Ruus m. f1. (2021).

Utdrag fra Niva sin rapport:
«NIVA har utviklet såkalte beregnede høye bakgrunnsnivåer, kalt PROREF (Norwegian provisional high
reference contaminant concentration, Schøyen m fl. 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 blåskjellstasjonene SUl
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
foreslätte EQS-verdiene til Ruus m. fl. (2021). Konsentrasjonen av krom overskrider den foreslätte EQS-
verdien på stasjon SU4.»

Det er derfor en noe merkelig begrunnelse for å søke om en tillatelse.

Litt kjemi
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. Derimot er en økning av pH i seg selv
ikke spesielt skadelig da basen fort tynnes ut i fjorden.

Det som kan ha en påvirkning er 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 pH kan
påvirke ladningen av metall-ion og endre bio-tilgjengeligheten. 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.

Økokommunevurdering

Dersom innstillingen vedtas, vil denne saken ha
Positiv ] Ny t ra l [] Negativ ]
Klikk her for å skrive inn tekst.

Vedlegg

4



  
5 

 

5


	Saksframlegg
	Høringsuttalelse endring av utslippstillatelse til Tingvollfjorden fra Real Alloy på Rausand
	Kommunedirektørens innstilling
	Saksopplysninger
	Vurdering
	Økokommunevurdering
	Vedlegg


