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Uttalelse til Søknad om endring av tillatelse ved midlertidig økt pH i avløpsvann 
- Real Alloy, Raudsand 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

Kommunestyret i Sunndal stiller seg negativ til at Miljødirektoratet skal tillate økt pH på utslippet fra 
Real Alloy til Tingvollfjorden, uten ytterligere utredning.  
Følgende momenter må belyses og trekkes frem: 

• Kommunestyret stiller seg sterkt kritisk til at pH i utslipp per 1. januar-23. juni 2022 er høyere i 
hele 42 % av tiden (i minutter) enn den øvre pH-grensen som er i nåværende tillatelse (se figur 
1). 

 
• Ved en eventuell økning i pH bør det klargjøres at dette ikke gjør miljøgiftene, slik som for 

eksempel tungmetallene arsen og nikkel, mer giftige eller lettere tas opp og forbrennes av 
organismer og arter i vann for arter i vann og på land ved utslippet. 
 

• Kommunestyret ønsker at utslippet fra vasking av saltslagg og skrubber skal overvåkes for 
metaller og tungmetaller slik at dette utslippsbidraget kan dokumenteres. 

 
• Kommunestyret forventer at, og har tillit til, at Miljødirektoratet er sitt ansvar bevisst i forhold 

til oppfølging av kritikkverdige forhold ved Real Alloy. Avvikene som avdekkes etter tilsyn 
forventes fulgt opp og lukket. Området ved Raudsand er problematisk og per i dag har Sunndal 
kommune ikke tillit til at Real Alloy kan holde seg til en eventuell ny tillatelse, etter flere tilsyn 
hvor alvorlige avvik har blitt avdekket. Avvik avdekket av Miljødirektoratet under tilsyn 17. mars 
2022 er i strid med nåværende tillatelse, hvorav ett av dem var følgende: «Virksomheten 
mangler et måleprogram for utslipp til sjø og kan ikke dokumentere at målingene av utslipp til 
sjø er representative for virksomhetens faktiske utslipp» (jf. Vedlegg: Miljødirektoratet Kontroll 
2022).  Som svar på dekke søkes det om endret utslippstillatelse med økt pH fra 10 til 10,7 
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Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret i Sunndal stiller seg negativ t i l at Miljødirektoratet skal tillate økt pH på utslippet fra
Real Alloy ti l Tingvollfjorden, uten ytterligere utredning.
Følgende momenter må belyses og trekkes frem:

• Kommunestyret stiller seg sterkt kritisk ti l at pH i utslipp per l. januar-23. juni 2022 er høyere i
hele 42 % av tiden (i minutter) enn den øvre pH-grensen som er i nåværende tillatelse (se figur
l ) .

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

• Kommunestyret ønsker at utslippet fra vasking av saltslagg og skrubber skal overvåkes for
metaller og tungmetaller slik at dette utslippsbidraget kan dokumenteres.

• Kommunestyret forventer at, og har tillit til, at Miljødirektoratet er sitt ansvar bevisst i forhold
ti l oppfølging av kritikkverdige forhold ved Real Alloy. Avvikene som avdekkes etter tilsyn
forventes fulgt opp og lukket. Området ved Raudsand er problematisk og per i dag har Sunndal
kommune ikke tillit t i l at Real Alloy kan holde seg ti l en eventuell ny tillatelse, etter flere tilsyn
hvor alvorlige avvik har blitt avdekket. Avvik avdekket av Miljødirektoratet under tilsyn 17. mars
2022 er i strid med nåværende tillatelse, hvorav ett av dem var følgende: «Virksomheten
mangler et måleprogram for utslipp ti l sjø og kan ikke dokumentere at målingene av utslipp ti l
sjø er representative for virksomhetens faktiske utslipp» (jf. Vedlegg: Miljødirektoratet Kontroll
2022). Som svar på dekke søkes det om endret utslippstillatelse med økt pH fra 10 ti l 10,7
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framfor å lukke avviket. Dette stiller kommunestyret seg sterkt kritisk til. Dersom tillatelse blir 
gitt har Miljødirektoratet ansvaret for å sørge for at bedriften overholder opprinnelig 
utslippstillatelse innen utgangen av 2026. 
 

• Sunndalsfjorden er en nasjonal laksefjord med Driva som nasjonalt laksevassdrag. 
Laksebestandene som inngår i ordningen skal beskyttes mot inngrep og aktiviteter i 
vassdragene, og i de nærliggende fjord- og kystområdene. I 2022 ble første behandling av 
Drivaregionen kjemisk behandlet for å bekjempe gyrodactylus salaris, som har påvirket laks i 
over 40 år. Til nå har det blitt brukt mange titalls millioner på å prosjektet, som også inkluderer 
bevaring og reetablering av laks og sjøørret i Driva, sjøørret i Litldalselva, laks og sjøørret i Usma 
og Barnfjordselva. Sperra i seg selv koster 70 millioner. Prosjektet er forhåpentligvis 
gjennomført i løpet av 2030-årene, med den siste reetableringen av laks på overside av 
fiskesperra i Driva.   
 

• Det har blitt lagt ned mye statlige ressurser i å bevare disse bestandene av anadrom fisk i 
Drivaregionen, og det er derfor viktig at det marine miljøet er så optimalt som mulig. Derfor må 
man unngå store avvik i pH enn hva som ansees som normalt for sjøvann og ikke bidra til økt 
kjemisk ubalanse i en fjord som allerede er belastet av mange år med forurensing, da det på 
lang sikt vil kunne påvirke det marine miljøet. 
 

• Sunndalsfjorden er en del av et større fjordsystem og det er viktig å se på samlet belastning (jf. 
Naturmangfoldloven § 9) av utslipp av miljøgifter til sjøvann og utslipp til luft. Summen av 
utslipp av miljøgifter fra landbasert industri fra flere tiår tilbake og nåværende utslipp til fjorden 
skaper bekymring for Sunndalsfjordens og fjordsystemets miljøkjemiske tilstand og 
artsmangfold i fremtiden. Vi er sterkt bekymret for ringvirkninger som utslipp av tungmetaller 
og en økning i pH vil ha på vannmiljøet, naturmangfold i vann og på land, og folkehelse. 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder Søknad fra Real Alloy om midlertidig økt pH i avløpsvann på Raudsand. 

Sunndal kommune mottok 11.07.22 en høringstekst fra Miljødirektoratet og Real Alloy om midlertidig 
økt pH i avløpsvann på Raudsand. Fristen for uttalelse var 26. august, og Sunndal kommune ba om utsatt 
høringsfrist. Ny høringsfrist ble satt til 22. september. 
 
Industrianlegget Real Alloy på Raudsand gjenvinner aluminiumsoksid fra avfallsproduktet saltslagg. 
Bedriften har sendt inn søknad om endring i tillatelsen ved en midlertidig økning i pH i avløpsvann frem 
til utgangen av 2026. Anlegget på Raudsand klarer ikke å holde seg under pH-grensen på pH 10 på 
avløpsvannet, som Miljødirektoratet har gitt dem tillatelse til. Bedriften søker om økt midlertidig pH på 
10,7. 
 

Vurdering 

I bedriftens søknad til Miljødirektoratet (jf. Real Alloy søker om økt pH i avløpsvann på Raudsand - 
Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)) er det lagt ved flere dokumenter og rapporter.  
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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 alene kan ikke beskrive om den totale kjemiske 
tilstanden er god. Andre relevante parametere må også beskrives før søknaden behandles. 
 
Det er viktig å fremheve at målinger på blåskjell på alle fem stasjonene rundt og nær anlegget på 
Raudsand har konsentrasjoner av tungmetallene arsen og kvikksølv som overskrider 
miljøstandardkvaliteten (EQS). Det bør beskrives hvor stor overskridelsen er 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.  
 
I vedlagt dokument navngitt «Miljødirektoratets spørsmål til søknaden og bedriftens fremdriftsplan» er 
det to grafer (Appendix 1) som viser pH-verdien på avløpsvann for henholdsvis 2021 og deler av 2022, 
disse er i dette dokumentet. Grafene viser hvor lenge (i minutter) avløpsvannet har hatt ulike pH-
verdier. 
 
Det kommer frem at pH-verdien til utslippene fra 01.01.2022-23.06.2022 var høyere enn den som er gitt 
i nåværende tillatelse i hele 42 % av tiden (se figur 1). Fra 01.01.2021-31.12.2021 var pH-verdien til 
utslippene høyere enn tillatt pH 23 % av tiden (figur 2). Det er i strid med nåværende tillatelse som 
omhandler en øvre pH-grense på 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er gjort undersøkelser på blåskjell i Tingvollsfjorden som er lagt frem i NIVA-rapport av Ruus et al.
(2021). I søknaden ti l Real Alloy skrives det: Basert på analysen av blåskjell alene, er den kjemiske
tilstanden ti l Tingvollfjorden "god", på grunn av de lave verdiene av kvikksølv som finnes i blåskjellene,
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konsentrasjoner i blåskjell fra en rekke stasjoner langs hele norskekysten med ulik grad av forurensning,
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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 foreslåtte EQS-verdiene ti l Ruus et. al. (2021).
Konsentrasjonen av krom overskrider den foreslåtte EQS-verdien på stasjon SU4». SU er stasjonene hvor
blåskjellundersøkelsene har blitt utført.

I vedlagt dokument navngitt «Miljødirektoratets spørsmål ti l søknaden og bedriftens fremdriftsplan» er
det to grafer (Appendix l) som viser pH-verdien på avløpsvann for henholdsvis 2021 og deler av 2022,
disse er i dette dokumentet. Grafene viser hvor lenge (i minutter) avløpsvannet har hatt ulike pH-
verdier.

Det kommer frem at pH-verdien ti l utslippene fra 0l.0l.2022-23.06.2022 var høyere enn den som er gitt
i nåværende tillatelse i hele 42 % av tiden (se figur l) . Fra 0l.0l.2021-31.12.2021 var pH-verdien ti l
utslippene høyere enn tillatt pH 23 % av tiden (figur 2). Det er i strid med nåværende tillatelse som
omhandler en øvre pH-grense på 10.
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Figur 2: Appendix 1, hentet fra «Miljødirektoratets spørsmål til søknaden og bedriftens fremdriftsplan», se 
vedlagte dokument til saken.

Figur 1: Appendix 1, hentet fra «Miljødirektoratets spørsmål til søknaden og bedriftens fremdriftsplan», se 
vedlagte dokument til saken.
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I søknaden skriver Real Alloy følgende om påvirkning på biologisk mangfold: «Med de nærmeste 
stasjonære rødlistede artene eller bevaringsområdene loggført/liggende godt utenfor anleggets 
relevante påvirkningsområde og med hovedsakelig tilstedeværelse på land, forventes ikke økningen i pH-
grensen for avløpsvann å føre til noen endring i påvirkningen på biologisk mangfold». Kan det vises til 
forskning at en økning i pH ikke vil påvirke naturmangfoldet på land og i vann?  
 
pH-skalaen er logaritmisk. En økning i midlertidig pH fra 10 til 10,7 i vann frem til utgangen av 2026 
høres mulig ikke ut som en stor økning, men dette tilsvarer en syvdobling. En pH på 10,7 er syv ganger 
mer basisk enn en pH på 10. pH mellom 8,1-8,3 ansees som normalt for sjøvann (Vedlegg: NIVA-rapport 
– Mulige miljøeffekter av pH-endringer i utslippene til Real Alloy Norway AS til Sunndalsfjorden ved 
Raudsand). Kan det dokumenteres/vises til forskning hvilken effekt pH-økningen vil ha videre? Ved en 
eventuell økning i pH bør det klargjøres at dette ikke gjør miljøgiftene, slik som for eksempel 
tungmetallene arsen og nikkel, mer giftige eller lettere tas opp og forbrennes av organismer og arter i 
vann og på land ved utslipp. 
 
Til slutt stiller vi oss undrende til at Gjemnes kommune ikke mottok brev datert 08.07.2022 med vedlagt 
søknad og høringstekst fra Miljødirektoratet, da Gjemnes er en tydelig berørt part i saken (Se vedlegg). 
 
 
 
Vurdering av effekt opp imot FNs 17 bærekraftsmål 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I søknaden skriver Real Alloy følgende om påvirkning på biologisk mangfold: «Med de nærmeste
stasjonære rødlistede artene eller bevaringsområdene loggført/liggende godt utenfor anleggets

relevante påvirkningsområde og med hovedsakelig tilstedeværelse på land, forventes ikke økningen i pH-
grensen f o r avløpsvann å føre ti l noen endring i påvirkningen på biologisk mangfold». Kan det vises ti l
forskning at en økning i pH ikke vil påvirke naturmangfoldet på land og i vann?

pH-skalaen er logaritmisk. En økning i midlertidig pH fra 10 ti l 10,7 i vann frem ti l utgangen av 2026
høres mulig ikke ut som en stor økning, men dette tilsvarer en syvdobling. En pH på 10,7 er syv ganger
mer basisk enn en pH på 10. pH mellom 8,1-8,3 ansees som normalt for sjøvann (Vedlegg: NIVA-rapport
- Mulige miljøeffekter av pH-endringer i utslippene ti l Real Alloy Norway ASti l Sunndalsfjorden ved
Raudsand). Kan det dokumenteres/vises til forskning hvilken effekt pH-økningen vil ha videre? Ved en
eventuell økning i pH bør det klargjøres at dette ikke gjør miljøgiftene, slik som for eksempel
tungmetallene arsen og nikkel, mer giftige eller lettere tas opp og forbrennes av organismer og arter i
vann og på land ved utslipp.

Til slutt stiller vi oss undrende ti l at Gjemnes kommune ikke mottok brev datert 08.07.2022 med vedlagt
søknad og høringstekst fra Miljødirektoratet, da Gjemnes er en tydelig berørt part i saken (Se vedlegg).

Vurdering av effekt opp imot FNs 17 bærekraftsmål

r II Mål 1
Utrydde fattigdom

r l!I Mål2
Utrydde sult

p Mål3
God helse

r mMål4
God utdanning

r II Mål 5
Likestilling mellom kjønnene

p li Mål 6
Rent vann og gode sanitærforhold

r Mål7
0 Ren energi for alle

r II Mål 8
Anstendig arbeid og økonomisk vekst

r II Mål 9
Innovasjon og infrastruktur

r Mål 10
Mindre ulikhet

p II Mål 11
Bærekraftige byer og samfunn-

p It Mål 12
Ansvarlig forbruk og produksjon

r mMål 13
Stoppe klimaendringene
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P" II Mål 14
Liv under vann

P" II Mål 15
Livpå land

r II Mål 16
Fred og rettferdighet

r Mål 17
Samarbeid for å nå målene
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