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For to uker siden avslørte Fis-
kerbladetFiskaren at gruva 
slapp ut kjemikalier i Bøkfjor-
den som tilsynelatende brøt 
med vilkårene i  bedriftens 
utslipptillatelse. Nå har de to 
miljørvernorganisasjonene 
slått seg sammen i et felles 
krav om at gruva bør straffes 
for kjemikalieddumpinga i den 
nasjonale laksefjorden.

Trenger vern   

– Vi anmelder Sydvaranger 
Gruve AS fordi vi ønsker at 
Bøkfjorden skal ha det vern mot 
utslipp som den trenger. Vi er 
også bekymret over Klima-og 
forurensningsdirektoratets fra-
vær i saken. Vi oppfatter det som 
manglende styring og kontroll 
fra Klifs side. Og en uforståe-

lig mangel på inngripen når 
bedriften går over streken, sier 
Gunnar Rein-
holdtsen fra 
Naturvernfor-
bundet i Sør-
Varanger.

Reinholdt-
sen sier at 
fjordsystemet 
er nedkjørt 
etter tidlige-
re utslipp fra 
statseide Sydvaranger, som ble 
lagt ned i 1996, men at livet nå 
begynner å vende tilbake til 
fjorden.

Uten respekt

Leder av Natur og ungdom, Ola 
Skaalvik Elvevold, stiller seg 
også bak kritikken av direk-
toratet.

- Klifs manglende kontroll er 
urovekkende. Og gruvas fram-
ferd vitner om et selskap helt 
uten respekt for miljøet. Syd-
varanger Gruve må åpenbart 
holdes i nakken hele veien av 
miljømyndighetene. Nå håper 
vi at bedriften blir stilt til an-
svar for sine ugjerninger, sier 
han.

I tillatelsen KLIF har gitt gru-
va, står det at kjemikalier som 
skal slippes i fjorden, skal være 
testet for toksisitet, nedbryt-
barhet og bioakkumulasjon. 
Kjemikaliene som bedriften 
har testet og sluppet ut denne 

vinteren, Magnafloc LT 37 og 
Drimax 1235, er i følge produ-
sentens HMS-datablader ikke 
testet etter disse vilkårene.

Klif under lupen

De to miljøvernorganisasjo-
nene mener anmeldelsen bør 
få politiske konsekvenser for  
den omstridte søknaden fra 

Sydvaranger Gruve som Klif nå 
har til behandling. Søknaden 
inkluderer årlig utslipp på 250 
tonn av aminet Lilaflot.

– Miljøvernminister Erik Sol-
heim bør følge nøye med på det 
som skjer i Sør-Varanger, og 
vurdere om dette gruveselska-
pet er til å stole på , sier Elve-
vold fra Natur og ungdom.

Naturvernforbundet er kri-
tisk til KLIFs håndtering av 
saken.

– Siden dette er en nasjonal 
laksefjord, forventer vi at po-
litiet gir saken høy prioritet, 
og at det blir en reaksjon mot 
Sydvaranger Gruve AS, samt 
en skarp kritikk av Klif. Dir-
ketoratets rolle bør sette under 
lupen. Vi forventer også en de-
batt rundt Klifs oppgaver og at 
deres rolle i utslippssaker blir 
korrigert, sier Reinholdtsen fra 
Naturvernforbundet.

Han håper også at Klifs hånd-
tering av gruveselskapets nye 
søknad om Lilaflot blir gjort ut 
i fra andre og langt strengere 
kriterier enn bedriftens forrige 
utslippssøknad.

Vil bli etterforsket

Sydvaranger Gruve AS vil ikke 
kommentere anmeldelsen.

– Vi har ingen kommentar før 
vi ser hva anmeldelsen innehol-
der, sier teknisk direktør Per 
Helge Høgaas.

Leder for operativ avdeling 

ved Kirkenes politistasjon, Rolf- 
Arne Kurthi, bekrefter at de 
har mottatt anmeldelsen fra de 
to miljøvernorganisasjonene. 

– Den vil bli registrert, og satt 
til etterforskning, sier han.

bente2b@gmail.com

Telefon: 90 59 99 68
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FAKTA: GRUVA
Sydvaranger Gruve AS startet QQ

gruvedrift i 1906.
Nedlagt i 1996. Kjøpt i 2006 av QQ

Tschudi shipping
Eies i dag av Northern Iron QQ

Limited. Eierselskapet hadde 
ifjor et underskudd på ca 100 
millioner dollar (600 mill. NOK).

Naturvernforbundet 
og Natur og ungdom 
anmelder Sydvaranger 
Gruve AS for brudd på 
forurensningsloven. 
Anmeldelsen ble levert 
Øst-Finnmark politidis-
trikt i går.
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Revidert gebyrløsning
Polarlaks’ Helge Zahl er oppgitt over 
staten i gebyrsaken. Men nå kan sa-
ken være løst. I revidert budsjett har 
regjeringen budsjettert med å betale 
tilbake gebyret. Side 10–11

Skal lyse i Tromsø
I 2013 står «Kystens hus» klart i 
Tromsø. Det skal stå som et fyrtårn 
for kystens næringer. Side 3

Støtter egne verft
Den islandske hekktråleren «Bardi» 
pusses opp for ni millioner kroner. 
Rederiet har valgt et islandsk verft til 
jobben. Side 12–13

Sydvaranger Gruve dumper kjemikalier i strid med utslippstillatelsen, rett 
i den nasjonale laksefjorden Bøkfjorden. – Offentlig miljøkriminalitet, sier 
jurist Peter Ørebech. Side 4–6
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En trussel
Mattilsynet er ikke kjent 
med de vilkår Sydvranger 
Gruve AS har i sin gjeldende 
utslipptillatelse, men har 
tidligere uttalt seg til Klif om 
gruvas Lilaflot-søknad. Anne 
Nesbakken fra regionkontoret 
i Troms og Finnmark anser 
dog at mattrygghet også bør 
være et tema for Klifs be-
handling av søknaden. – Det 
bør stilles krav til vurdering 
av risiko for restmengder 
av fremmedstoff i sjømat, 
og mulige konsekvenser for 
konsumenter når det gis 
tillatelser til utslipp av kje-
mikalier i områder hvor det 
foregår kommersiell fangst og 
annen høsting av sjømat. Både 
manglende krav til risikovur-
dering og overvåking, samt 
brudd på utslippstillatelselser 
kan utgjøre trusler i forhold 
til mattrygghet, sier Nesbak-
ken fra Mattilsynet.

Vil ikke kommentere
GIFT: Avdelingsdirektør i KLifs 
avdeling for klima og industri, 
Signe Nåmdal, kjenner ikke til 
innholdet i anmeldelsen, og vil 
ikke kommentere den. Hun ut-
taler seg på generelt grunnlag: 

– En anmeldelse går til politiet, 
som gjør sin vurdering. Politiet 
kan velge å be Klif om en ut-
talelse i saken. Vår behandling av 
søknaden om tillatelse til utslipp 
av Lilaflot går på vanlig måte. 
Dersom vi får ny informasjon 
under saksbehandlingen som er 
relevant for avgjørelsen, vil den 
inngå i vår sakshehandling.
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