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Høringsuttalelse fra Nei til Giftdeponi             22. september 2022 
 

Høringsnummer: 2022/1085 

Høring: «Real Alloy søker om økt pH i avløpsvann på Raudsand»  

 

1 Innledning 
I søknaden ønsker Real Alloy at grensen for pH fra avløpsvann heves fra 10 til 10,7 frem til utgangen 
av 2026. Bedriften oppgir at de bruker om lag 3500 kubikkmeter med avløpsvann i døgnet. 

 

Bilde 1 Real Alloy på Raudsand i Molde kommune april 2022 

Nei til Giftdeponi er sterkt kritisk til en økning av pH i utslippet. Miljødirektoratet har ikke satt en ny 
grense for utslipp for kobber og suspendert stoff. Utslippet er ikke vurdert helhetlig sammen med 
utslippene fra gruvene. Dokumentasjon viser overskridelser av tillatelsen de siste 10 årene. Bedriften 
har flere avvik i 2022.  

Fjorden viser en negativ miljømessig utvikling. Økte utslipp kan ikke godtas, en høring på kun pH i 
utslippet er mangelfullt. Nei til Giftdeponi vil i denne høringsuttalen legge frem dokumentasjon som 
viser økte og ukontrollerte utslipp med vekt på pH i utslippet.  

Nei til Giftdeponi vil i de følgende kapitlene argumentere hvorfor fjorden ikke kan tilføres mer 
forurensning og at bedriften ikke kan få tillatelse til å øke pH i utslippet. 
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3 Gjennomgang av søknaden 
I søknaden fra Real Alloy om en midlertidig økning av pH i utslippet har bedriften en rekke 
opplysninger til søknaden. 

 

3.1 Bedriften kan øke utslippsmengden med 42 % innenfor gjeldene 
tillatelse 

Bedriften opplyser: «Real Alloy Raudsand har tidligere redusert mengden vann per time som brukes i 
produksjonsprosessene og slippes ut til fjorden». Bedriften kan øke utslippsmengden av prosessvann 
som bedriften slipper ut i dag (3 500 m3/døgn) til vannstrømmen tillatelsen er basert på (5 000 
m3/døgn). Dette er en økning på 42 % og vil sannsynligvis medføre senking av pH.  

 

3.2 I 2012 skulle bedriften redusere pH 
Bedriften opplyser: «Vi søker derfor om en midlertidig økning i gjeldende pH-grense fra 10 til 10,7 
med sluttdato for desember 2026». Samtidig opplyser bedriften i samme søknad: «noe som kan gjøre 
det mulig å senke pH-grensen igjen». Allerede i 2012 skulle bedriften gjennomføre tiltak for å 
redusere pH for å forholde seg til gjeldende grenser (7,5 – 10). Etter 10 år med dokumenterte 
overskridelser søker bedriften om økt grense. 

 

3.3 Bedriften villeder om flokulant 
I «Oppsummering av permanente tiltak for å bedre situasjonen» opplyser bedriften at de vil bruke en 
ny flokulant. Bedriften viser i et svar til Miljødirektoratet at de ikke kan uttale seg om ny flokulant 
senker pH i utslippet. Bedriften villeder i sin søknad om effekten av ny flokulant. 

 

3.4 Kan en langvarig overskridelse rettferdiggjøre en forhøyet 
grense? 

Bedriften opplyser videre at «Det vil ikke være noen negative endringer i den daglige driften som 
følge av den økte pH-grensen, på grunn av at dette er en allerede eksisterende situasjon». Bedriften 
viser til at det er en allerede eksisterende situasjon med overskridelser av pH og følgelig ikke noen 
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negative endringer. Kan en langvarig overskridelse føre til en ny nå-situasjon som rettferdiggjør en ny 
og forhøyet grense? 

 

3.5 Kommunens hemmelighold 
I sitt svar til Miljødirektoratets spørsmål som er vedlagt høringen svarer bedriften på spørsmål om 
tidsperspektivet i forbindelse med installasjon av ny teknologi. Her svarer bedriften at valget mellom 
bruk av svovelsyre eller bruk av CO2 overskygges av situasjonen rundt Raudsand- og Kleiv-dammen. 
Molde kommune hemmeligholder dokument om dammen. Bruk og salg av vatnet er en egen 
diskusjon. Men ut fra nedbørsfelt og driftstid er det vanskelig å forstå hvordan verdien 45 000 
m3/døgn i utslippstillatelsen er gjennomførbart. 

 

3.6 Bruker en virtuell verdi på 45 000 m3/døgn 
Bedriften legger ved en NIVA-rapport fra 2016 om effekten av pH i utslippet basert på 
utslippsmengde. Undersøkelsen reflekterer ikke dagens tillatelser. Dagens tillatelse er et utslipp 
basert på 5 000 m3/døgn. Undersøkelsen er basert på en tidligere tillatelse på 45 000 m3/døgn. 
Bedriften opplyser om at de slipper ut 3 500 m3/døgn i dag. Det er ikke studier på forskjellen opp til 
5 000 m3/døgn. I stedet brukes en virtuell verdi på 45 000 m3/døgn. 

 

3.7 Villeder 
Bedriftens bruk av NIVA-rapporten fra 2016 villeder i høringen. Bedriften henviser til en tidligere 
utslippstillatelse basert på 45 000 m3/døgn Dagens tillatelse er basert på et utslipp på 5 000 
m3/døgn. Molde kommune oppgir i sitt høringssvar at dagens verdi i utslippet er basert på 45 000 
m3/døgn. Også i bedriftens søknad legges det vekt på verdien 45 000 m3/døgn. Hele argumentet til 
Molde kommune er derfor feilaktig. Kommunens høringssvar har ikke validitet på grunn av feil bruk 
av verdier. 

 

Bilde 2 Saksframlegg Molde kommune om høringen 

 

4 Tilstanden til fjorden utenfor Raudsand er forverret 
En undersøkelse fra NIVA (Norsk institutt for vannforskning) datert 7. oktober 2020 om miljøgifter og 
metaller i sedimentene i Tingvollfjorden utenfor Raudsand viser at tilstanden er forverret i forhold til 
tidligere undersøkelser. 
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Bilde 3 Konklusjonen fra NIVA-rapport datert 7. oktober 2020 

 

4.1 Den økologiske tilstanden er dårligere 
Den samlede økologiske tilstanden nedgraderes til «moderat» på grunn av overskridelse av 
grenseverdier for stoffene kobber, sink og PCB7 i sedimentene. På flere av stasjonene er både arts- 
og individtall lave. 

 

4.2 Kjemisk tilstand «ikke god» 
Kjemisk tilstand ble vurdert på bakgrunn av bly, kadmium og nikkel i sedimentene og nikkel hadde 
konsentrasjonsmålinger over grenseverdien. Tilstanden ble dermed klassifisert som «ikke god». 

Konsentrasjonene av kobber i sedimentene kan medføre omfattende toksiske effekter på 
sedimentlevende organismer. Nivåene av nikkel, sink og PCB i sedimentene kan ha kronisk negative 
effekter på organismene. De høye konsentrasjonene av disse miljøgiftene kan være en medvirkende 
årsak til de lave arts- og individtallene som har blitt observert hos bunnfaunaen. 

Det ble påvist høye konsentrasjoner av metallene aluminium, litium, vanadium og jern. 
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4.3 Nedgang i arter og individer i bløtbunnsfaunaen 

 

Bilde 4 Antall arter og individer utenfor Raudsand.  

Sammenliknet med forrige miljøundersøkelse i 2013 viser resultatene fra 2019 en nedgang i 
tilstanden for bløtbunnsfauna i antall registrerte arter- og individer på stasjonene. For miljøgifter i 
sedimentene viser tre av fire stasjoner en økning i konsentrasjonen av miljøgifter for de fleste 
stoffene. 

Antall arter og individer av organisk karbon for bløtbunnsfauna i tidsrommet 1988-2019 utenfor 
Raudsand. Resultatene viser en vesentlig nedgang i antall arter og individer. 

Kilde: 

Undersøkelser i bløtbunnsfauna, miljøgifter og metaller i sedimentene i Tingvollfjorden ved 
Raudsand (NIVA 7. oktober 2020): 

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20201009-niva-tingvollfjorden-
blotbunnsfauna-sediment.pdf 

 

4.4 Dårlig Økologisk tilstand og Kjemisk tilstand. 
Vannforekomsten har ifølge Vann-Nett en Dårlig Økologisk tilstand og Kjemisk tilstand. 

 

Bilde 5 Økologisk og Kjemisk tilstand til vannforekomsten karakteriseres som dårlig. 

 

5 Flere store utslipp på samme plass 
Utslippet fra Real Alloy er i samme rør som Deponi 1 og Deponi 2 til Veidekke / Bergmesteren 
Raudsand. Gruvegangene som er delvis fyllt med farlig avfall har også samme utløp sammen med 
utslipp fra avfall i det ulovlige Deponi 3. Utslipp fra Real Alloy og deponiene har to forskjellige 
utslippstillatelser men sendes ut i fjorden i samme rør. 

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20201009-niva-tingvollfjorden-blotbunnsfauna-sediment.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20201009-niva-tingvollfjorden-blotbunnsfauna-sediment.pdf
https://www.vann-nett.no/
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5.1 Flom vasker ut miljøgifter til Fjorden 
Real Alloy sin vannkilde kommer via Kleiv-dammen fra Raudsandvannet. Et nedbørsfelt drenerer 
direkte til Kleivdammen. Ved stor nedbør går vannet direkte gruvene som vist på bildet. Denne 
nedbøren føres gjennom gruvene og vasker ut miljøgifter deponert i gruvene.  

 

Bilde 6 Overløp fra Real Alloys vannkilde Kleivdammen. 

Molde kommune oppgir at Kleiv-dammen kan kollapse på grunn av manglende vedlikehold. Det er 
sannsynligvis manglende vedlikehold som fører store mengder med nedbør direkte til gruvene fra 
Kleiv-dammen.  

 

5.2 Utslippene i samme rør må vurderes samlet 
Påvirkningen på fjorden vurderes som egne utslipp, men bør vurderes samlet. Reaksjoner som 
kommer av miksing av forskjellige tungmetaller fra deponiene og det alkaliske prosessvannet fra Real 
Alloy er ikke vurdert. Real Alloy har også utslipp av tungmetaller i det samme røret. Ingen av 
vurderingene i konsekvensutredningen i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen ser på 
sammenhengen mellom de forskjellige utslippene. 

 

5.3 NIVA 2016: Vurdering av utslippene utover effektene av pH var 
ikke i oppdraget 

NIVA rapporten fra 2016 som ligger ved høringen uttaler: «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». 



Miljødirektoratet - høring 2022/1085 
 

Side 9 av 39 

    Nei til Giftdeponi 

 

Bilde 7 NIVA 2016: Vurdering av konsekvenser av utslippsendringer 

5.4 Stor mangel i høringen 
Det er en stor mangel i høringen som kun ser på pH i utslippet. Miljødirektoratet har opphevet 
utslippsgrensen på kobber og suspendert stoff. Økningen i kobberutslippet er over det dobbelte av 
tidligere tillatelse. Samtidig viser tungmetallet kobber i sedimentene en økning.  

 

6 Langvarig overskridelse av tillatelse 
Real Alloy har overskredet utslippstillatelsen i lang tid. Miljødirektoratet har i alle år mottatt verdiene 
som viser overskridelse av utslippstillatelsen fra bedriften. 

Miljødirektoratet utførte et uanmeldt tilsyn av virksomheten til Real Alloy på Raudsand i Molde 
kommune i mars 2022. Direktoratet meldte om fem avvik. Et av avvikene er at bedriften har et pH-
utslipp som ikke er i tråd med tillatelsen. Avvik er manglende etterlevelse av lov eller forskrift. En 
gjennomgang av tilgjengelige målinger utført fra 2017 og frem til i dag viser overskridelser på alle 
målinger av pH i utslippet fra bedriften. 

 

6.1 Overskridelser i årene 2017 – 2022 
I alle rapporter siden 2017 er det konsekvent gjennomført utslipp av vann til fjorden over tillatt verdi. 
I 2017 stoppet Miljødirektoratet bedriften på grunn av lukt. Selv i prøveperioden etter stoppen i 2017 
var det overskridelser før bedriften fikk starte opp igjen. Alle rapporterte målinger viser 
overskridelser. Våren 2022 meldte Miljødirektoratet endelig avvik på overskridelsen av 
utslippstillatelsen, og varslet en tvangsmulkt på til sammen kr 1 000 000 på de fem avvikene. 

 

Bilde 8 Fra Miljødirektoratets rapport etter tilsyn 17. mars 2022 
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6.2 Overskridelser i 42 % av 1. halvår 2022 
Real Alloy gjennomfører egne målinger. Her oppgir bedriften selv overskridelse av tillatelsen i 42 % 
av tiden i 1. halvår 2022. 

 

Bilde 9 Bedriftens egne målinger i 2022 

 

6.3 Overskridelser i 2021 
Bedriftens målinger i 2021 viser overskridelser i 23 % av tiden. 

 

Bilde 10 Bedriftens egne målinger i 2021 

 

6.4 Overskridelser i 2021 
Real Alloy’s to målinger i 2021 viser pH-verdier på over 10. Miljødirektoratet opplyser at også 
bedriftens interne måling av pH viser for høye verdier. 
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Bilde 11 Fra egenkontrollrapport for 2021 for Real Alloy Raudsand. pH målingene er satt som > 10 i de to målingene utført 
av Sintef. 

 

6.5 Overskridelser i 2020 
Real Alloy’s målinger i 2020 viser pH-verdier med en middelverdi på 10,5 med høyeste pH-verdi målt 
til 10,7. 

 

Bilde 12 Fra egenkontrollrapport for 2020 for Real Alloy Raudsand 

 

6.6 Overskridelser i 2019 
Real Alloy’s målinger i 2019 viser pH-verdier med en middelverdi på 10,8. Målingene er målt 
kontinuerlig med en pH-verdi på 10,8. 

 

Bilde 13 Fra egenkontrollrapport for 2019 for Real Alloy Raudsand 

 

6.7 Overskridelser i 2018 
Real Alloy’s 8 målinger i 2018 viser pH-verdier med en middelverdi på 10,6. Høyeste målt pH-verdi er 
på 10,8. 
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Bilde 14 Fra egenkontrollrapport for 2018 for Real Alloy Raudsand 

 

6.8 Overskridelser i 2017 
Miljødirektoratet sendte en tilbakemelding på egenkontrollrapport fra Real Alloy for året 2017. 
Miljødirektoratet hadde stanset driften i begynnelsen av 2017. I prøveperioden etter stansen hadde 
bedriften flere avvik fra utslippstillatelsen. Miljødirektoratet påpekte allerede på dette tidspunktet at 
det har vært flere overskridelser av pH i utslippet til vann. 

 

Bilde 15 Fra en tilbakemelding fra Miljødirektoratet på egenkontrollrapport for 2017 

 

7 Mange forskjellige utslipp 
 

Utslipp fra Veidekke/ Bergmesteren Raudsands deponi føres gjennom de gamle gruvene på 
Raudsand før utslipp til fjorden i et felles utslipp med utslipp fra Real Alloy. I gruvene er det i følge 
Miljødirektoratet mistanke om ulovlig dumpet farlig avfall. Avfallet i gruvene tilføres unødvendig 
store vannmengder som gir økte miljøutslipp til fjorden. Utslippet viser en stor økning når sigevannet 
passerer gruven og tilfører fjorden unødvendige miljøgifter. Selv om utslippene fra Real Alloy ikke 
sendes gjennom gruvene er det et felles utslippsrør til fjorden. 

Målingene av hva som slippes ut av gruvene har betydelig større konsentrasjoner av miljøgifter enn 
hva som slippes inn i gruvene fra det nye deponiet (Deponi 2). Å føre utslipp fra deponiene inn i 
gruvene er miljøsvineri. Utslippet fra gruvene har stor betydning for utslippet fra Real Alloy. Utslippet 
fra gruvene har også en høy pH og Nei til Giftdeponi kjenner ikke til at disse utslippene er vurdert 
samlet.  
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7.1 pH i utslippsvannet fra gruvene 
Ved utslippspunktet fra gruvesystemet til resipient måles det kontinuerlig pH. De kontinuerlige 
målingene av pH viser at pH varierer mellom 10 og 11,1 for 2021. 

 

Bilde 16 Målinger av ph i 2021.  

De kontinuerlige målingene av ph i 2021 viser en svært høy ph som øker i løpet av året. De 
kontinuerlige målingene av pH samsvarer ikke med vannprøvene. En pH over 10.5 er svært høyt. 

Utslippet fra gruvene viser en svært høy pH. Utslippet fra deponi 2 viser en verdi på mellom 7,35 og 
7,58 i årene 2019 til 2021. Når sigevannet slippes gjennom gruvene øker pH-verdien til mellom 9,55 
og 9,9. pH måles i en logaritmisk skal og økningen i pH er derfor meget stor. Å sende vann gjennom 
gruvene fører til store økte utslipp i fjorden. Til sammenligning har nabobedriften Real Alloy en 
utslippsgrense hvor pH ikke skal overstige 10 i verdi. Real Alloy slipper riktignok ut vann som har en 
høyere verdi, men Miljødirektoratet gjør ikke tiltak mot bedriften for at de skal forholde seg til 
utslippstillatelsen. Å sende vann gjennom gruvene fører til store økte utslipp i fjorden. 
Produksjonsvannet til Real Alloy slippes ikke gjennom gruvene.  

 

Bilde 17 Målinger av ph i 2020 

De kontinuerlige målingene av pH i 2020 viser at pH varierer mellom 10 og 10,5. 
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Bilde 18  Målinger av ph i 2019 

De kontinuerlige målingene av pH i 2019 viser pH mellom 10 og 11. 

 

7.2 Utslippsverdier fra dagdeponiene til gruvesystemet (2019) 

 

Bilde 19 Utslippsverdier fra dagdeponiene til gruvesystemet (2019) 

Målte verdier av pH i utslippet fra Deponi 2 og møllestøvdeponiet i fangdammen er på 7,5 i 2019.  
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7.3 Utslippsverdier fra dagdeponiene til gruvesystemet (2020) 

 

Bilde 20 Utslippsverdier fra dagdeponiene til gruvesystemet (2020) 

Målte verdier av pH i utslippet fra Deponi 2 og møllestøvdeponiet i fangdammen er på 7,35 i 2020.  

 

7.4 Utslippsverdier fra dagdeponiene til gruvesystemet (2021) 

 

Bilde 21 Utslippsverdier fra dagdeponiene til gruvesystemet (2021) 

Målte verdier av pH i utslippet fra Deponi 2 er på 7,58 i 2021. 
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7.5 Utslipp fra gruvesystemet til fjorden 

 

Bilde 22 Utslippsverdier fra gruvesystemet til fjorden (2019) 

Utslipp fra gruvene sendes til fjorden gjennom samme utslippsrør som Real Alloy bruker. Utslippet 
har en pH på hele 9,9 i 2019. 

 

7.6 Utslippsverdier fra gruvesystemet til fjorden (2020) 

 

Bilde 23 Utslippsverdier fra gruvesystemet til fjorden (2020) 

Utslipp fra gruvene sendes til fjorden gjennom samme utslippsrør som Real Alloy bruker. Utslippet 
har en pH på 9,57 i 2019. 
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7.7 Utslippsverdier fra gruvesystemet til fjorden (2021) 

 

Bilde 24 Utslippsverdier fra gruvesystemet til fjorden (2021) 

Utslipp fra gruvene sendes til fjorden gjennom samme utslippsrør som Real Alloy bruker. Utslippet 
har en pH på 9,55 i 2021. 

 

 

7.8 Overvåkningsrapporter Bergmesteren Raudsand: 
 

Overvåkningsrapport 2019 
Overvåkningsrapport 2020 
Overvåkningsrapport 2021 
 
 

7.9 Sigevann skal føres i rør fra deponiene og ut i Tingvollfjorden 

 

Bilde 25 Miljødirektoratets tillatelse for Bergmesteren Raudsand 

I tillatelse fra Miljødirektoratet kreves det eget utslippsrør for å fjerne en del av vanntilgangen til 
gruvene. Molde kommune følger ikke opp kravet og godtar fortsatt utslipp gjennom gruvene. 
Miljødirektoratet godkjenner Deponiet uten å sørge for at utslippsvannet IKKE passerer gruven. Med 

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/03/20200227-overvakingsrapport-2019.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/03/20210226-overvakingsrapport-2020.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/03/20210226-overvakingsrapport-2020.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20220209-overvakingsrapport-2021.pdf
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unødvendig utvasking av miljøgiftene i avfallet. Samtidig blandes det store utslippet fra Real Alloy inn 
i samme rør. Totalutslippet er ikke målt og vurdert. 

 

7.10  Miljødirektoratet: Dumpet avfall i gruvesjaktene 
Miljødirektoratet uttaler i en e-post til Norges Miljøvernforbund den 11. februar 2022 at det er en 
begrunnet mistanke om dumping av avfall i gruvesjaktene på Raudsand. 

 

7.11  Oversikt over utslipp av sigevann gjennom gruvene 

 

Bilde 26 Oversikt over utslippsveiene fra dagdeponiene utarbeidet av Veidekke 

 

8 Bare Norge slipper ut rester etter Saltslagg til hav 
eller fjord 

 

Real Alloy Raudsand er den eneste fabrikken i Europa som tillater utslipp av miljøgiftrestene fra 
behandling av saltslagg til hav eller fjord. Ingen andre behandlingsanlegg slipper ut store mengder 
prosessvann til hav eller fjord. 
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Bilde 27 Kart over behandlingsanlegg for saltslagg i Europa presentert på Mineral Recycling Forum 2017 

 

8.1 Utslipp av produksjonsrester 
Miljødirektoratet godkjenner import av saltslagg som fører til store utslipp i Norge. Myndighetene i 
Wales godtar eksport av det farlige avfallet til Norge. Det er ingen andre land i Europa som 
godkjenner utslipp av produksjonsrester med miljøgifter til hav eller fjord etter behandling av 
saltslagg. Saltslagg er i hele verden karakterisert som farlig avfall. 

Deponering av saltslagg er forbudt i de fleste europeiske land. Avfallet må behandles riktig for å 
minimere miljøpåvirkningen. I Europa er det mer enn 270 kjente aluminiumforedlingsanlegg, men 
bare ca. 9 resirkuleringsanlegg for saltslagg. De er lokalisert i Tyskland, Frankrike, Italia, Norge og 
Spania. Det må transporteres tusenvis av tonn med saltslagg tusenvis av kilometer for behandling, 
noe som innebærer en stor økonomisk og miljømessig kostnad. 

 

8.2 Tyskland 
I Tyskland var det i 2018 tre anlegg for behandling av saltslagg: Befesa Hanover, Befesa Lunen og Kali 
& Salz Hanover. Ingen har utslipp av prosessvann. Stockach Aluminium ligger sør-vest i Tyskland. 
Gjenvinning av saltslagg i Stockach har ikke utslipp av prosessvann. 

 

8.3 Frankrike 
I Frankrike ligger RVA Les Islettes 200 km øst for Paris. Real Alloy kjøpte opp firmaet i 2021. 
Avisartikler beskriver om en mistillit mellom befolkningen og firmaet. Naboene klager på 
uutholdelige lukt- og støyplager. På samme måte som på Raudsand er det en kommune som får det 
økonomiske inntektene og en annen kommune som får miljøproblemene. RVA ligger i kommunen 
Marne og grenser til Meuse. Innbyggerne i Les Islettes har gjentatte ganger klaget på lukt og utslipp 
fra fabrikken. Uansett har fabrikken små utslipp til vann i forhold til Raudsand. 

8.4 Italia 
Raffmetal gjenvinner saltslagg i Brescia nord i Italia Fabrikken ligger 90 km øst for Milano. Fabrikken 
har ikke utslipp til vann. 

Vedani i Parona ligger 50 km vest for Milano. Fabrikken har ikke utslipp til vann. 
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8.5 Spania 
Befesa Valladolid ligger 200 km nord for Madrid i Spania. Fabrikken er en av de største i Europa for 
gjenvinning av saltslagg. Befesa er også eier av de tyske fabrikkene i Hanover og Lunen. Fabrikken i 
Spania har ikke utslipp til vann. 

 

8.6 Storbritannia 
Befesa UK i Wales er lagt ned. 

 

8.7 Norge 
På Raudsand i Molde kommune har Real Alloy fabrikk for behandling av saltslagg. En stor del av 
saltslagget importeres fra Storbritannia. Anlegget på Raudsand er det eneste som ligger nær en fjord 
og slipper ut store mengder prosessvann. Anlegget slipper ut 980 000 m3 forurenset prosessvann 
årlig, en mengde som tilsvarer 3 500 000 liter forurenset vann til fjorden hver arbeidsdag. Anlegget 
ønsker å øke produksjonen. 

 

9 Store mengder med salter vaskes ut i fjorden 
 

Real Alloy slipper ut store mengder med salter til Tingvollfjorden. Alle andre lignende fabrikker i 
Europa gjenvinner saltene. På Raudsand vaskes saltene ut fra spesialavfallet saltslagg ved hjelp av 
store mengder vann fra Raudsandvatnet. Saltene sammen med miljøgiftene deponeres i fjorden. 

Saltslagg består av store mengder forskjellige salter. Innholdet av salter i saltslagget er større enn 
innholdet av aluminium. Utvaskingen av salter fører miljøgiftene ut til fjorden gjennom store 
mengder prosessvann. Utslippene er store og stadig kommer det nye søknader om økende utslipp. 

 

9.1 Alle andre anlegg for saltslagg i Europa gjenvinner saltene 
Real Alloy Raudsand er det eneste anlegget i Europa som vasker saltene ut i fjord eller hav. ScholzAlu 
Stockach i Tyskland, BEFESA Salzschlacke GmBH (Lünen og Hannover i Tyskland, Vallodolid i Spania), 
Vedani metalli Milano i Italia og RVA Les Islettes i Frankrike gjenvinner saltene. RVA i Frankrike er en 
del av Real Alloy konsernet. 

 

9.2 Deponering i fjorden 
De store mengdene med salt deponeres i fjorden. Det er utslipp av Natrium og Kalium som er de 
dominerende stoffene som deponeres i fjorden. Ammoniumnitrogen slippes også ut i store mengder 
i fjorden. Miljøgiftene som slippes ut sammen med saltene forurenser fjorden. 
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9.3 6 860 tonn Natrium (NA) til fjorden 
I 2020 slapp Real Alloy Raudsand alene ut 6 860 tonn med natrium til fjorden. Opplysningene er 
hentet fra Miljødirektoratet og norskeutslipp.no. Bedriften har også store utslipp av andre stoffer, 
men disse verdiene opplyses ikke. 

Andre anlegg i Europa gjenvinner saltet. Real Alloy opplyser at dette er en kjent metode fra andre 
internasjonale saltslaggsgjenvinningsanlegg. Andre anlegg i Europa gjenvinner saltet og støtter en 
sirkulær økonomi. På Raudsand slippes saltene direkte ut i sjøen sammen med miljøgifter. 

 

10 40 % av avfallet slippes ut i fjorden 
Real Alloy oppgir til myndighetene i Wales at 40 % av avfallet ikke kan gjenvinnes. Restene etter det 
farlige avfallet slippes ut og deponeres i fjorden. Miljødirektoratet bekrefter bedriftens opplysninger. 

 

Bilde 28 Utdrag fra informasjon gitt til myndighetene i Wales om saltslagget som fraktes til Raudsand. Avfallet består av 40 
% avfall som ikke kan resirkuleres. Avfallet som ikke kan resirkuleres deponeres i fjorden. 

Bedriften Real Alloy UK smelter aluminiumsskrap. I smelteprosessen oppstår det et restavfall som 
kalles saltslagg. Dette saltslagget mottar bedriften Real Alloy på Raudsand i Molde kommune. På 
Raudsand knuses og vaskes saltslagget før store mengder restavfall slippes ut i fjorden. De store 
utslippene av avfallsrester til nordmørsfjorden er godkjent av Miljødirektoratet. 

Hver måned deponeres det 1 000 tonn med rester etter farlig avfall i fjorden bare fra bedriften i 
Wales. Dette tilsvarer 45 000 kg hver arbeidsdag. Verdiene kommer frem i dokument sendt til 
myndighetene i Wales i eksporttillatelsen. Miljødirektoratet har signert opplysningene. 

 

10.1 Natural Resources Wales 
Natural Resources Wales gir tillatelse til Real Alloy UK for eksport av det farlige avfallet til Raudsand i 
Norge. De walisiske myndighetene krever en finansiell garanti på hver skipslast. Den finansielle 
garantien er på ca 6 millioner norske kroner. Den finansielle garantien er utstedt av Barclays Bank i 
Birmingham. Kostnaden for å utstede den finansielle garantien er på 32 000 norske kroner. 
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10.2 Miljødirektoratet bekrefter 
Miljødirektoratet og National Resources Wales bekrefter opplysningene i forbindelse med eksport og 
import av farlig avfall. Miljødirektoratet bekrefter dokumentet med opplysninger om 60 % 
gjenvinning og 40 % utslipp (discharge) til fjorden. 

 

Bilde 29 Opplysningene er bekreftet av Miljødirektoratet (Norwegian Environment Agency) og National Resources Wales. 
Anonymisert av Nei til Giftdeponi 

 

11  Fjorden er dårligere 
NIVA har publisert to store undersøkelser av fjorden utenfor Raudsand i 2020 og 2021. De to 
undersøkelsene viser at tilstanden til fjorden er dårligere enn tidligere. 

Utdrag av konklusjonen i rapport fra NIVA (Norsk institutt for vannforskning) – Undersøkelser i 
bløtbunnsfauna, miljøgifter og metaller i sedimentene i Tingvollfjorden ved Raudsand publisert 7. 
oktober 2020: 

 

11.1  Oppnår ikke vannforskriftens mål 
NIVA 2020: «Undersøkelsen av miljøtilstanden i Tingvollfjorden ved Raudsand i 2019 viser at 
vannforekomsten ikke oppnår vannforskriftens mål om minst «god» tilstand. Både økologisk og 
kjemisk tilstand ble klassifisert som «moderat» på samtlige undersøkte stasjoner». 

 

11.2  Økologisk tilstanden nedgradert 
NIVA 2020: «den samlede økologiske tilstanden nedgradert til «moderat» på grunn av høyt innhold 
av miljøgiftene kobber, sink og PCB7 i sedimentene». 

 

11.3  Klassifisert som «ikke god» 
NIVA 2020: «Kjemisk tilstand ble vurdert på bakgrunn av bly, kadmium og nikkel i sedimentene, 
hvorav nikkel hadde konsentrasjonsmålinger over grenseverdien og tilstanden ble dermed klassifisert 
som «ikke god»». 

 

11.4  Omfattende toksiske effekter og kronisk negative effekter på 
organismer 

NIVA 2020: «De påviste konsentrasjonene av kobber i sedimentene kan medføre omfattende toksiske 
effekter på sedimentlevende organismer. Nivåene av nikkel, sink og PCB i sedimentene kan også ha 
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kronisk negative effekter på sedimentlevende organismer. Det kan dermed tenkes at de høye 
konsentrasjonene av disse miljøgiftene kan være en medvirkende årsak til de lave arts- og 
individtallene som har blitt observert hos bunnfaunaen». 

NIVA 2020: «Det ble påvist høye konsentrasjoner av metallene aluminium, litium, vanadium og jern». 

 

11.5  Nedgang i antall registrerte arter- og individer 
NIVA 2020: «en nedgang i antall registrerte arter- og individer på stasjonene. For miljøgifter i 
sedimentene viser tre av fire stasjoner en økning i konsentrasjonen for de fleste stoffene». 

 

Utdrag av oppsummering i rapport fra NIVA (Norsk institutt for vannforskning) for 2021- 
Undersøkelse av blåskjell publisert 28. februar 2022: 

 

11.6  Overskridelser av PROREF-verdier 
NIVA 2021: «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». 

 

11.7  Overskridelser av arsen og kvikksølv 
NIVA 2021: «Blåskjell på alle de fem stasjonene har konsentrasjoner av arsen og kvikksølv som 
overskrider de foreslåtte EQS-verdiene». «Konsentrasjonen av krom overskrider den foreslåtte EQS-
verdien på stasjon SU4». 

NIVA 2021: «Nivåene av krom, nikkel og sink var noe høyere i 2021 ved blåskjellstasjon SU1 enn i 
1987″. 

 

12  Fordobling av miljøgiften PCB i fjorden på seks år 
Fjordbunnen utenfor Raudsand er forurenset og det er en økning av miljøgiften PCB på fjordbunnen. 
Polyklorerte bifenyler (PCB) er en av verdens farligste miljøgifter. Stoffet er på listen over prioriterte 
miljøgifter og utslippene skulle vært stanset. PCB er akutt giftig for marine organismer. Innholdet i 
prøvene fra 2019 viser en fordobling i forhold til målingene i 2013. 
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Bilde 30 Oversikt over målestasjonene hvor innholdet av PCB er fordoblet på 6 år. Rød prikk viser utslippspunkt fra 
industriområdet. 

12.1  Målestasjon «RU7» med økning på 118 % PCB 

 

Bilde 31 Økning av miljøgiften PCB med 118 % 

Den nærmeste målestasjonen ligger 1 200 meter fra industriområdet. Det er målt en økning på 118 % 
av miljøgiften PCB i forhold til 2013-målingen. I 2013 ble PCB målt til 17,9 µg/kg og i 2019 viste 
målingen 39 µg/kg. En økning på 2,18 ganger i løpet av 6 år. 
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12.2  Målestasjon «RU1» med økning på 112 % PCB 

 

Bilde 32 Økning av miljøgiften PCB med 112 % 

På en målestasjon som ligger 1 300 meter fra industriområdet er økningen i miljøgiften PCB på 112 % 
eller 2,12 ganger. I 2013 målte NIVA 6,6 µg/kg noe som økte til 14 µg/kg i 2019. 

 

12.3  Målestasjon «RU6» med økning på 151 % PCB 

 

Bilde 33 Økning av miljøgiften PCB med 151 % 

 

12.4  PCB 
PCB (polyklorerte bifenyler) bedømmes som en av verdens farligste miljøgifter. PCB er akutt giftig for 
marine organismer. PCB kan resultere i svekket immunforsvar hos mennesker, skade nervesystemet, 
forårsake leverkreft, skade forplantningsevnen på fosteret samt ha en negativ innvirkning på 
menneskets læringsevne og utvikling. https://no.wikipedia.org/wiki/Polyklorerte_bifenyler 

 

12.5  Mulige utslipp for utslipp av PCB i fjorden utenfor Raudsand: 
• Utslipp fra avfall som er deponert i gruvene 
• Nedgravd avfall på industriområdet 
• Utslipp fra avfall i dagdeponiene 
• Utslipp fra Real Alloy 
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Å fortsette å tilføre fjorden miljøgifter uten å fjerne tilførselen av den farlige miljøgiften PCB er en 
ødeleggelse av fjorden. 

 

13  Målestasjoner i de forurensede områdene mangler 
 

NIVA har gjennomført måling av tilstanden på fjordbunnen utenfor Raudsand. Målingene viser at 
miljøgiftene i fjorden er økt. De fire nærmeste målestasjonene til industriområdet er ikke undersøkt i 
2019.  

 

13.1  De fire nærmeste målestasjonene utelatt 

 

Bilde 34 Kart over målestasjoner fra undersøkelse i 2013. Målestasjonene med rød ring er ikke med i undersøkelsen som er 
publisert i 2020 

I NIVA-undersøkelsen fra 2019 er de fire målestasjonene nærmest utslippet ikke med i 
undersøkelsen. Disse var undersøkt i mange undersøkelser tidligere. Disse fire målestasjonene 
fremstod i 2013 som sterkt forurenset. 

Området er sterkt forurenset med bly, sink og PCB. Kilden til PCB er ikke kjent. Hvis det er brukt eller 
lagret PCB på industriområdet, kan PCB lekke ut i fjorden. Det er ikke gjennomført undersøkelser i 
nærområdet til utslippspunktet. Dette området var sterkt forurenset med PCB, bly og sink i 2013. 
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Bilde 35 Detaljkart som viser plassering av stasjonene for undersøkelsene i 2013 

 

13.2  To målestasjoner i Tingvoll 
To av målestasjonene ligger i Tingvoll kommune, de to andre ligger kloss opptil kommunegrensa og 
langt ifra industriområdet. 

 

Bilde 36 Kart over målestasjonene som er undersøkt. To av stasjonene ligger i Tingvoll kommune. De fire nærmeste 
undersøkte stasjonene i 2013 er ikke undersøkt i 2019. 
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13.3  Områdene med mest forurensning er utelatt 
Undersøkelsene av fjordbunnen er gjennomført i starten av april 2019. Det er kun undersøkt fire 
områder. De områdene som var undersøkt tidligere og var sterkt forurenset er utelatt i den nyeste 
undersøkelsen. 

 

Bilde 37 Posisjonene til de fire målestasjonene som er undersøkt i 2019. 

I de tidligere undersøkelsene er målestasjonene AF2, AF6, AF7 og AF11 sterkt forurenset. De andre 
målestasjonene har en forverret tilstand i rapporten som er publisert i 2020. 

 

 

Bilde 38 Metaller og PCB i overflatesedimentene i 2003 

 

14  Real Alloy øker utslippene 
Real Alloy på Raudsand øker utslippene av miljøgifter til fjorden. Miljødirektoratet melder avvik på 
pH i utslipp av prosessvannet og bedriften ber direktoratet om lov til økte utslipp i fjorden. Utslipp av 
Kobber og Suspendert stoff viser en betydelig økning i forhold til tidligere år. Økning i utslippet fører 
til at miljømålene for fjorden ikke kan nås. 

Produksjonsøkningen er betydelig og er helt på grensa til tillatelsen på 50 000 tonn. Bedriften har 
forberedt en søknad på å øke grensa for Saltslagg til behandling til 60 000 tonn. Produksjonsøkningen 
kommer etter en storstilt import av Saltslagg fra Wales.  
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Bilde 39  Stor økning i behandling av Saltslagg på Real Alloy 

 

14.1  Utslipp av suspendert stoff til fjorden 
Tillatelsen til Real Alloy for utslipp av Suspendert stoff var i tillatelsen frem til 2020 på 27 000 kg. I 
2021 oppgir bedriften et utslipp på 60 000 kg. I 2020 rapporterte bedriften et utslipp på 87 800 kg. I 
2019 rapporterte Real Alloy et utslipp av Suspendert stoff til fjorden på 37 940 kg. Alle årene langt 
over tidligere tillatelse. Miljødirektoratet har ennå ikke oppdatert utslippstillatelsen. 

 

Bilde 40 Utslipp av Suspendert stoff 

 

14.2  Utslipp av Kobber 
Utslipp av Kobber til Tingvollfjorden er en av hovedårsakene til den dårlige miljøtilstanden. 
Utslippene av Kobber fra Real Alloy i 2021 var på 897 kg. Utslippet i 2020 var på 1170 kg, nesten 
dobbelt så mye som den tidligere utslippsgrensen på 600 kg. Utslippsgrensen på 600 kg var gjeldende 
frem til 10. september 2020. Miljødirektoratet har ennå ikke oppdatert utslippstillatelsen. 
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Bilde 41 Utslipp av Kobber 

Innholdet av kobber i sedimentene er en av hovedårsakene til at fjorden har dårlig kjemisk tilstand.  

 

14.3  Utslipp av Bly 
Grensen for utslipp av bly er på 4 kg årlig. Utslippet i 2021 3,5 kg og i 2020 på 3,4 kg. Hele tiden like 
under tillatt utslippsmengde. 

 

Bilde 42  Utslipp av Bly 

 

14.4  Utslipp av Krom 
Krom er en prioritert miljøgift. Å importere store mengder saltslagg for å sende miljøgiften Krom er 
svært betenkelig. Utslippet fra Real Alloy var i 2021 på 9,52 kg og er økende. 
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Bilde 43 Utslipp av Krom 

 

 

14.5  Natrium 
Utslipp av Natrium er i 2021 på 4 700 tonn etter en topp i 2020 pål 6 860 tonn. I 2019 var utslippet av 
Natrium på 489 tonn. Årsaken til lavere utslipp i 2021 etter en større produksjon er uforklarlig. Men 
kun to målinger av utslippet kan være årsaken.  

 

Bilde 44 Utslipp av Natrium 

 

14.6  Utslipp av Nikkel 
Utslippet av Nikkel var ikke rapportert før i 2020. Utslippet av miljøgiften Nikkel var i 2021 på 36,2 kg 
over en fordobling fra 2020. En variasjon som vanskelig kan forklares. 
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Bilde 45 Utslipp av Nikkel 

 

 

14.7  Utslippstillatelse for 2020 
Miljødirektoratet bestemte den 10. september 2020 utslippsgrensene for Real Alloy. De pålegger 
bedriften en «utredning om reduksjon av utslipp». Bedriften klagde på utslippstillatelsen og krever 
økte utslippsgrenser. 

 

Bilde 46 Miljødirektoratets utslippsgrense datert 10. september 2020 

 

14.8  Utslippstillatelse med tilbakevirkende kraft 
Miljødirektoratet vedtok den 22. januar 2021 ny utslippsgrense med tilbakevirkende kraft gjeldende 
fra 10. september. Denne tillatelsen inneholder ikke en utslippsgrense for Kobber og Suspendert 
stoff. Hvis ikke Miljødirektoratet har gitt tilbakevirkende kraft på utslippstillatelsen vil utslippet av 
kobber og suspendert stoff vært et brudd på forurensningsloven. 
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Bilde 47 Miljødirektoratets utslippsgrense datert 22. januar 2021 

 

14.9  Miljødirektoratet: Uklar miljøgevinst 
Miljødirektoratet mener de gamle utslippsgrensene har en uklar miljøgevinst og medfører en 
urimelig kostnad for Real Alloy. Hvorfor denne kostnaden er større nå enn tidligere år er ikke 
beskrevet. En økning i utslippsgrensene uten en utredning av miljøpåvirkningen i fjorden er uvanlig. 

 

Bilde 48 Miljødirektoratet 22. januar 2021 

 

14.10 Umiddelbar produksjonsstopp på Raudsand og Rød hvis 
ikke Miljødirektoratet øker tillatelsen til utslipp 

Real Alloy Germany GMBH krever en økning i tillatelsen til å slippe ut prosessvann med miljøgifter. 
Nåværende utslippstillatelse vil føre til store økonomiske problemer på Raudsand. Siden 
produksjonen på Rød er avhengig av å sende saltslagget til anlegget på Raudsand vil også anlegget på 
Rød rammes umiddelbart og vil føre til produksjonsstopp på begge plassene. 

https://neitilgiftdeponi.com/2021/02/28/real-alloy-pa-raudsand-krever-okte-utslipp/ 

 

 

 

https://neitilgiftdeponi.com/2021/02/28/real-alloy-pa-raudsand-krever-okte-utslipp/
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14.11 Import av farlig avfall øker 
I perioden 1. mars 2022 til 28. februar 2023 vil bedriften motta 34 000 tonn farlig avfall fra 
Waunarlwydd i Wales. Avfallet vil fraktes i fire til fem døgn til Raudsand på 14 båtlaster over 
havstrekninger fra sør i Wales, over Stadt og inn Nordmørsfjorden til bedriften i Molde kommune. 

 

15  Tillatelser 
Oversikt over tillatelser for Real Alloy Raudsand: 

15.1  Tillatelse (22. januar 2021): 
pH 7,5 – 10 basert på 5 000 m3/døgn. Bedriften må vurdere tiltak for å regulere pH i utslippet til sjø, 
og sikre at de overholder utslippsgrensene for pH. 

 

Bilde 49 Utdrag fra gjeldende tillatelse 

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20210122-tillatelse-til-virksomhet-etter-
forurensningsloven-for-real-alloy-raudsand.pdf 

 

15.2  Tillatelse (10. september 2020): 
pH 7,5 – 10 basert på 5 000 m3/døgn. Bedriften er i tillatelsen pålagt å vurdere tiltak for å regulere 
pH i utslippet til sjø, og sikre at utslippsgrensene overholdes. 

 

Bilde 50 Utdrag fra tillatelse datert 10. september 2020 

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20200910-tillatelse-til-virksomhet.pdf 

 

15.3  Tillatelse (4. november 2019): 
pH 7,5 – 10 basert på 45 000 m3/døgn. 

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20210122-tillatelse-til-virksomhet-etter-forurensningsloven-for-real-alloy-raudsand.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20210122-tillatelse-til-virksomhet-etter-forurensningsloven-for-real-alloy-raudsand.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/02/20200910-tillatelse-til-virksomhet.pdf


Miljødirektoratet - høring 2022/1085 
 

Side 35 av 39 

    Nei til Giftdeponi 

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20191104-tillatelse-til-virksomhet-etter-
forurensningsloven-for-real-alloy-raudsand.pdf 

(I årene 2014 – 2018 er det flere tillatelser som Nei til Giftdeponi ikke har i arkivet) 

 

15.4  Tillatelse (27. november 2013): 
pH 7,5 – 10 basert på 45 000 m3/døgn. I denne tillatelsen er plutselig utslippsmengden til sjø 
tidoblet. Det økte utslippet er IKKE omtalt i tillatelsen eller begrunnelsen. Er tidoblingen kommet inn 
i tillatelsen ved en inkurie? 

 

Bilde 51 Utdrag fra tillatelse 27. november 2013 

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20131127-aleris-tillatelse-2013.pdf 

 

15.5  Tillatelse (16. november 2012): 
pH 7,5 – 10 basert på 4 500 m3/døgn. Bedriften skal foreslå tiltak som stabiliserer pH innenfor 
gjeldende grenser (7,5 – 10). 

 

Bilde 52 Utdrag fra tillatelse 16. november 2012 

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20121116-tillatelse-aleris-raudsand.pdf 

 

15.6  Endret tillatelse (22. februar 2011): 
Endret fra pH 7,5 -9 til 7,5 – 10 basert på 4 500 m3/døgn. 

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20110222-endret-grense-for-ph-aleris.pdf 

 

 

16  Rapporter og undersøkelser 
Et utvalg av rapporter og undersøkelser 

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20191104-tillatelse-til-virksomhet-etter-forurensningsloven-for-real-alloy-raudsand.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20191104-tillatelse-til-virksomhet-etter-forurensningsloven-for-real-alloy-raudsand.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20131127-aleris-tillatelse-2013.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20121116-tillatelse-aleris-raudsand.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/09/20110222-endret-grense-for-ph-aleris.pdf
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16.1  Tiltaksorientert vannovervåking etter vannforskriften for Real 
Alloy AS i Tingvollfjorden. Undersøkelse av blåskjell i 2021 (NIVA 
28. februar 2022) 

 

 

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20220228-niva-tiltaksorientert-
vannovervaking-etter-vannforskriften-for-real-alloy-as..pdf 

 

16.2  Undersøkelser i bløtbunnsfauna, miljøgifter og metaller i 
sedimentene i Tingvollfjorden ved Raudsand (NIVA 7. oktober 
2020) 

 

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20201009-niva-tingvollfjorden-
blotbunnsfauna-sediment.pdf 

 

17  Samling med dokumenter som omhandler 
forurensning av Tingvoll- og Sunndalsfjorden.  

Storparten av dokumentene er utarbeidet av NIVA (Norsk Institutt for VAnnforskning) på oppdrag. 
Rapportene ligger i rekkefølge. Første tall er År - Måned - Dato. 

19880201 NIVA Sedimenter og bløtbunnsfauna 1986 306-88 

19890724 NIVA Gruveforurensning 1988 349-89 

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20220228-niva-tiltaksorientert-vannovervaking-etter-vannforskriften-for-real-alloy-as..pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20220228-niva-tiltaksorientert-vannovervaking-etter-vannforskriften-for-real-alloy-as..pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20201009-niva-tingvollfjorden-blotbunnsfauna-sediment.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20201009-niva-tingvollfjorden-blotbunnsfauna-sediment.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/19880201-niva-sedimenter-og-blotbunnsfauna-1986-306-88.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/19890724-niva-gruveforurensning-1988-349-89.pdf
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19890724 NIVA Gruveforurensning av fjordbunnen 1988 349-89 

19890810 NIVA Miljøgifter i organismer 1987 347-89 

19891220 NIVA Kartlegging av forurensningstilførsler 1989 348-89 

19900318 NIVA Gruntvannsamfunn algevegetasjon 1990 380-89 

19900401 NIVA Vannutskifting og vannkvalitet 1990 382-89 

20031006 NIVA Tiltaksplan Sunndalsfjorden fase1 NIVA 2003  

20031013 NIVA rapport fjordområdet ved Raudsandd 2003 

20110509 Resipientanalyse Overvaking av fjorden 2011 

20131024 NIVA Report Sunndalfjorden 2013 

20131203 NIVA Klassifisering av miljøtilstand i industrifjorder 2013 

20160113 Rambøll Vannovervåkning Bergmesteren Raudsand AS 2016 

20180228 NIVA Overvåking Sunndalsjorden Hydro 2017 

20181024 NIVA Vurdering av behov for undersøkelse 2018 

20201009 NIVA Tingvollfjorden Bløtbunnsfauna Sedimentt 2020 

20210203 NIVA forslag overvakingsprogram Real Alloy 2021 

20210213 NIVA Overvåking Sunndalsfjorden Hydro 2019 

20220228 NIVA Tiltaksorientert vannovervåking etter vannforskriften for Real Alloy AS 
2021  

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/19890724-niva-gruveforurensning-av-fjordbunnen-1988-349-89.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/19890810-niva-miljogifter-i-organismer-1987-347-89.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/19891220-niva-kartlegging-av-forurensningstilforsler-348-89.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/19900318-niva-gruntvannsamfunn-algevegetasjon-380-89.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/19900401-niva-vannutskifting-og-vannkvalitet-382-89.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20031006-niva-tiltaksplan-sunndalsfjorden-fase1-niva.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20031013-niva-rapport-fjordomradet-ved-raudsand-.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20110509-resipientanalyse-overvaking-av-fjorden-2011.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20131024-niva-report-sunndalfjorden.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20131203-niva-klassifisering-av-miljotilstand-i-industrifjorder.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20160113-ramboll-vannovervacc8akning-bergmesteren-raudsand-as.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20180228-overvaking-sunndalsjorden-hydro-2017.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20181024-niva-vurdering-av-behov-for-undersokelse.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20201009-niva-tingvollfjorden-blotbunnsfauna-sediment.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20210203-niva-forslag-overvakingsprogram-real-alloy.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20210213-niva-overvaking-sunndalsfjorden-hydro-2019.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20220228-niva-tiltaksorientert-vannovervaking-etter-vannforskriften-for-real-alloy-as.-1.pdf
https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2022/03/20220228-niva-tiltaksorientert-vannovervaking-etter-vannforskriften-for-real-alloy-as.-1.pdf
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