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Formannskapets 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. 
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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.
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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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