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Til Miljødirektoratet 

post@miljodir.no 

Oslo, 28. september 2022 

 

 

Høringsinnspill: Godkjenning av 

avfallshåndteringsplan for Nordic Rutile AS 

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom takker for muligheten til å gi innspill til denne høringen. Vi 

mener gruveselskapets avfallshåndteringsplan er så full av mangler at den ikke kan godkjennes av 

Miljødirektoratet. Vårt høringsinnspill består av to deler. Del 1 handler om avfallsminimering og -

håndtering, og om problematikken rundt at avfallshåndteringsplanen kommer alt for sent i prosessen 

av denne saken. Del 2 handler om hvilke direkte påvirkninger beskrivelsene av planene og tiltakene i 

avfallshåndteringsplanen vil kunne ha for natur og miljø. 

Del 1: Avfallsminimering og mineralavfallsdirektivet 

Formålet som er oppgitt i Nordic Rutiles avfallshåndteringsplan samsvarer ikke med det som er oppgitt 

som formål i hverken avfallsforskriften eller EUs mineralavfallsdirektiv. Dette vil vi forklare nærmere i 

denne delen av høringssvaret. 

Avfallshåndteringsplanen til Nordic Rutile fremsetter følgende som formål: 

«Formålet med avfallshandteringsplanen er å beskrive det mineralske avfallet frå drifta samt å 

beskrive korleis Nordic Rutile planlegg å minimere, anvende og handtere avfallet.»  
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Etter Naturvernforbundets syn gjenspeiler ikke Nordic Rutiles formålsbeskrivelse den som er oppgitt i 

avfallsforskriftens § 17-7: 

«Avfallshåndteringsplanen skal gi tilstrekkelige opplysninger slik at det er mulig for 

forurensningsmyndigheten å vurdere den driftsansvarliges evne til å nå målene med 

avfallshåndteringsplanen og forpliktelsene i henhold til dette kapitlet. Planen skal særlig 

forklare hvordan valgt metode som benyttes til mineralutvinning og -behandling reduserer 

avfallsproduksjonen og miljøkonsekvensene av den.» (vår utheving) 

Avfallshåndteringsplanen viser at Nordic Rutile i stor grad tar avfallet fra gruveprosjektet for gitt.  

Avfallshåndtering kobles ikke til drift av utvinningsdelen av gruveprosjektet, men kun til drift av 

avfallsanlegg. Dette strider også imot formålet for avfallshåndteringsplaner som er nedfelt i EUs 

mineralavfallsdirektiv artikkel 5 nr. 2: 

«The objectives of the waste management plan shall be:  

(a) to prevent or reduce waste production and its harmfulness, in particular by considering: (i) 

waste management in the design phase and in the choice of the method used for 

mineral extraction and treatment;» (vår utheving) 

Avfallshåndteringsplanen oppfyller heller ikke kravet i mineralavfallsdirektivet artikkel 5 nr. 3: 

«The plan shall explain, in particular, how the option and method chosen as mentioned in 

paragraph 2(a)(i) will fulfil the objectives of the waste management plan as laid down in 

paragraph 2(a)» 

For at dette kravet skal kunne oppfylles, måtte det ha blitt gjort en fullstendig gjennomgang av andre 

relevante tillatelser, fordi rekkefølgen i saksbehandlingen er sentral for hva en avfallshåndteringsplan 

kan oppnå. Dette er forskjellen på en avfallshåndteringsplan som planlegger for effektiv 

ressursutnyttelse og minst mulig skade på miljøet, og en beskrivelse av avfall som oppstår som følge 

av en prosess. Nordic Rutile har levert det sistnevnte, og på dette grunnlaget alene bør 

avfallshåndteringsplanen ikke godkjennes av Miljødirektoratet.   
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Videre vil Naturvernforbundet vise til ESA sin kritikk av den norske prosessen som fraksjonert og 

oppstykket. Dette, samt det at den omsøkte avfallshåndteringsplanen fremstår som ufullstendig, gjør 

det vanskelig for sivilsamfunnet og berørte aktører å være en kompetent høringsinstans. 

Utilstrekkelig planlegging av avfallshåndtering under drift 

I kapittel fire beskriver tiltakshaver hvor mye avfall som vil genereres av den planlagte driften, og tiltak 

for å redusere avfall under drift. Det hevdes at driften av prosjektet er forankret i avfallshierarkiet. Like 

fullt kan man se at de skisserte planene om tiltak øverst i hierarkiet (avfallsreduksjon og gjenbruk) er 

de minst konkrete. For eksempel er tilbakefylling noe man skal komme tilbake til på et senere stadium. 

Det vises til at det er gjort mulighetsstudier på tilbakefylling når driften skifter fra dagbrudd til 

underjordsdrift. Disse mulighetsstudiene viser igjen til at det er «mulighet for å bruke opp mot 500 000 

tonn restmasser årlig som tilslagsmasse til strukturell betong for igjenfylling i gruva. Dette arbeidet vil 

bli videre detaljert ut som en del av driftsplanen for underjordsproduksjon».  

For bruken av gråberg og avgang til interne og eksterne formål er planen lite konkret og lener seg i 

stor grad på potensiale for fremtidig teknologiutvikling og viser til etterspørsel i markedet som en 

avgjørende faktor. Videre sier planen at ulike løsninger for avhending av restmasser skal «undersøkes 

og utvikles i drift». En viss grad av dynamisk tilnærming og fleksibilitet bør forventes, men etter 

Naturvernforbundets syn er planene om å minimere avfall under drift lite konkrete og dertil lite 

forpliktende. En slik tilnærming til avfallsminimering kombinert med en særdeles romslig 

utslippstillatelse skaper stor usikkerhet og reflekterer ikke kravene i mineralavfallsdirektivet. 

I alt gir dette inntrykk av å være en ufullstendig plan, noe som kan tyde på at avfallshåndtering ikke har 

vært et prioritert område. Dette kan være et resultat av at reguleringsplanvedtaket fra 2011 og 

forurensningstillatelsen fra 2015 i stor grad har fått lov til å bli forutsetninger for utviklingen av 

prosjektet. Dette har igjen ført til at miljøvennlig avfallshåndtering og utnyttelse av restmasser ikke har 

vært en prioritet for tiltakshaver.  
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Del 2: Påvirkninger på natur og miljø 

Denne delen handler om hvilke direkte påvirkninger beskrivelsene av planene og tiltakene i 

avfallshåndteringsplanen vil kunne ha for natur og miljø. Vi mener særlig at avfallshåndteringsplanen 

har flere mangler når det gjelder å utrede konsekvenser for natur og miljø.  

Redusert vannføring i Grytaelva  

Som tiltak for å hindre forurensning til Grytavassdraget planlegger Nordic Rutile å etablere et eller flere 

sedimentasjonsbasseng. Det er ikke beskrevet hvilke konsekvenser dette tiltaket vil ha for 

vannføringen i Grytaelva, som har bestander av sjøørret. Sjøørreten er allerede under stort press fra 

lakselus fra oppdrettsnæringa, særlig på Vestlandet. Data fra 2019 viser at over halvparten av 

sjøørretene på Vestlandet har så mye lakselus at det ventes alvorlige negative helseeffekter1. 

Redusert vannføring vil føre til redusert vannareal, endrede temperaturforhold og økt sedimentering, 

som alle utgjør negative endringer for laksefisk2.  

Partikkelspredning fra sedimentasjonsbasseng 

I tillegg til å ha bestander av sjøørret, har Grytaelva bestander av kritisk trua ål, og renner ut i et viktig 

gytefelt for kysttorsk med regional verdi. Der Grytaelva renner ut er det også et større grunt parti med 

ålegras som utgjør et viktig oppvekstområde for en rekke fiskearter3.  

Det er ikke vurdert i hvilken grad sprengningsstøv vil spre seg til sedimentasjonsbassenget/-

bassengene, da det mangler informasjon om rensning av finpartikler. Økt innhold av finpartikler i elva 

vil kunne påvirke hele økosystemet negativt. Dette vil kunne påvirke den kritisk trua ålen, samt 

sjøørreten som vil kunne oppleve stor økning av samla belastning med både lakselus og redusert 

vannføring. Finpartikler kan særlig ha negative konsekvenser for rekruttering av fisk, fordi slike 

 
1 https://www.hi.no/hi/nyheter/2022/januar/bekrefter-at-sjoorret-blir-sterkt-pavirket-av-lakselus  
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1999-09/id141590/?ch=20  
3 https://www.hi.no/resources/publikasjoner/2021-19-00297-7-Innspill-til-planlagt-overvakning-i-Fordefjorden-
Rapport-05102021-sendt.pdf  

https://www.hi.no/hi/nyheter/2022/januar/bekrefter-at-sjoorret-blir-sterkt-pavirket-av-lakselus
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1999-09/id141590/?ch=20
https://www.hi.no/resources/publikasjoner/2021-19-00297-7-Innspill-til-planlagt-overvakning-i-Fordefjorden-Rapport-05102021-sendt.pdf
https://www.hi.no/resources/publikasjoner/2021-19-00297-7-Innspill-til-planlagt-overvakning-i-Fordefjorden-Rapport-05102021-sendt.pdf
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partikler kan feste seg på fiskeegg og påvirke eggenes vekt og dermed oppdrift, som igjen kan føre til 

redusert overlevelse4.  

Partikkelspredning fra avgangsmasser (sjødeponi) 

Som vi har påpekt i tidligere innspill i denne saken, er det ikke godt nok beskrevet hvordan finmalte 

partikler vil spre seg i fjorden ved et sjødeponi. Det er i avfallshåndteringsplanen ikke vist til noen 

nyere undersøkelser av konsekvenser av partikkelspredning, men viser til utredningene fra 2014 utført 

av konsulentselskapet DNV.  

I disse utredningene er det ikke tatt med de minste partiklene, som er dem som vil spre seg mest. Det 

vises heller ikke til Havforskningsinstituttets modellering av partikkelspredning5, som kom fram til en 

vesentlig større spredning enn det som henvises til i avfallshåndteringsplanen. 

Dette kan ha tilsvarende negative effekter som beskrevet i forrige delkapittel, ved ta partiklene fester 

seg til fiskeegg. Denne spredningen kan også gi negative ringvirkninger ved at hoppekreps spiser de 

små partiklene6, fordi hoppekreps er viktig mat for både fisk og fiskelarver.  

Sodium Isobutyl Xanthate (SIBX) 

Nordic Rutile planlegger å bruke kjemikaliet Sodium Isobutyl Xanthate (SIBX) i flotasjonsprosess. 

SIBX og dets nedbrytningsprodukt CS2 er svært giftig for vannlevende organismer. I 

avfallshåndteringsplanen beskrives at det er gjennomført rundt 20 test- og modelleringsprogrammer 

for SIBX, men ingen av disse testene er gjort på marin kaldtvannfisk, slik som den som lever i 

Førdefjorden. SIBX er et mye brukt kjemikal i gruveindustrien internasjonalt, men vi kjenner ikke til 

andre tilfeller der avgangsmassen etter SIBX-behandling blir sluppet ut i sjøen. Det finnes derfor ingen 

uavhengig forskning på hvordan dette påvirker det marine livet.  

 
4 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935121007416?via%3Dihub  
5 Modellering av partikkelspredning i fjorder – Førdefjorden og Repparfjorden, Havforskningsinstituttet 
05.08.2014  
6 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653516316617?via%3Dihub  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935121007416?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653516316617?via%3Dihub
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Risikoen ved utslippet er stort, da det dreier seg om framtiden til en fjord som i dag er en av 

Vestlandets friskeste og viktigste matfjorder. Det er derfor viktig med særlig god kunnskap.  

Vi vil ellers vise til våre egne, Havforskningsinstituttets og Agnar Kvellestads tidligere høringsinnspill 

om SIBX i denne saken. 

Mangelfull vurdering av mikro- og nanoplastutslipp 

Avfallshåndteringsplanen tar ikke hensyn til mulige utslipp av mikro- og nanoplast. Avgangsrøret til 

sjødeponiet er 365 meter langt og laget av HDPE-materiale. Over tid vil det kunne forventes avskalling 

fra røret med påfølgende utslipp til fjorden, dette er ikke vurdert og følgelig er det heller ikke skissert 

noen avbøtende tiltak. Dette er en mangel ved planen.  

I tillegg kommer mikroplast som resultat av sprengning som vil følge avgangsmassene videre. 

Mikroplastutslipp fra avgangsmasser ved gruvedrift er estimert opptil 1 tonn årlig for ett prosjekt. 

(Miljødirektoratet, 2021) I endelig vedtak om driftskonsesjon gjort av Nærings- og fiskeridepartementet 

i mai 2022 fremholder departementet at kravet i utslippstillatelsen 1,3 om å redusere forurensning så 

langt som mulig også gjelder for mikroplast. Avfallshåndteringsplanen har ikke gjort rede for 

vurderinger av hverken mengde eller konsekvenser av utslipp av mikro- og nanoplast som resultat av 

sprengning, og da heller ikke skissert avbøtende tiltak. Dette er en mangel ved planen. Her burde 

Miljødirektoratet også stille krav om bruk av plastfrie tenn-systemer. 

Rehabilitering av fjordbunn etter sjødeponi  

I avfallshåndteringsplanen står det at «Erfaringer frå eksisterande og tidlegare sjødeponi viser at 

sjødeponi kort etter avslutta drift har god evne til naturleg rehabilitering. Det er forventa at deponiet i 

løpet av få år vil rekoloniserast og at det igjen vil etablerast eit botndyrsamfunn med godt artsmangfald 

og samansetning.» 

Det blir ikke henvist til noen dokumentasjon/kilde for dette utsagnet i avfallshåndteringsplanen, men 

tidligere i denne saken har Nordic Rutile referert til Jøssingfjorden. Overvåking av Jøssingfjorden har 

konkludert med «god økologisk tilstand», men det rapporteres også at «Selv om tilstanden ble 

klassifisert som «god» etter gjeldende klassifiseringsregler, viste bunnfaunaen indikasjoner på 



 

7 
 

forstyrrelse, med innslag av forurensningstolerante arter»7. En studie fra 2019 som undersøkte 

biokjemiske prosesser fra sjødeponi fant flere negative påvirkning på miljøtilstanden og dyrelivet på og 

i havbunnen i Jøssingfjorden8. For eksempel ble det ikke detektert oksygen i det øverste 

sedimentlaget (1-2 cm ned) og det ble registrert lav artsrikdom. 

Erling Svensen, undervannsfotograf og medlem av nasjonalkomiteen for FNs havforskningstiår, 

dokumenterte i 2018 havbunnen i Jøssingfjorden (Figur 1) og uttalte i 2020 «Jeg har aldri sett så 

ødelagt natur som i Jøssingfjord»9. 

Avslutning 

Avslutningsvis vil vi gi en kommentar til avfallshåndteringsplanens kapittel 9.4 om samfunnskontakt og 

involvering. Fra vår side har Nordic Mining / Nordic Rutiles informasjonsprosess ikke opplevdes som 

dialog, slik som blir beskrevet i dette kapittelet. Lokalbefolkningens kunnskap om livet i fjorden og 

motstand mot fjorddumping har aldri blitt hørt. Likeverdig dialog om å skape felles løsninger fordrer 

tillit, og vi opplever ikke at det er tillitt mellom gruveselskapet og lokalbefolkningen.  

Dette viser seg spesielt i beskrivelsen om at selskapet i 2020, nesten 15 år etter planene startet, 

opprettet en ressursgruppe bestående av lokale velforeninger, næringsinteresser og lokale 

interesseorganisasjoner. Invitasjonen kommer så seint at flere har avslått invitasjonen, og det eneste 

en får komme med innspill på er hvordan de ferdige planene skal overvåkes.  

Konklusjon  

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener det kommer tydelig fram av Nordic Rutiles 

avfallshåndteringsplan at gruveselskapet ikke har strukket seg etter å utnytte alle ressurser og 

minimere avfallsmengden. Utover dette er det tydelige mangler som vil kunne ha betydelige negative 

 
7 https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/bitstream/handle/11250/2565675/7291-
2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y  
8 https://goldschmidt.info/2019/abstracts/abstractView?id=2019004576  
9 https://www.aftenposten.no/norge/i/P92Wr0/naturfotograf-om-joessingfjorden-jeg-har-aldri-sett-saa-oedelagt-
natur  

https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/bitstream/handle/11250/2565675/7291-2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/bitstream/handle/11250/2565675/7291-2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://goldschmidt.info/2019/abstracts/abstractView?id=2019004576
https://www.aftenposten.no/norge/i/P92Wr0/naturfotograf-om-joessingfjorden-jeg-har-aldri-sett-saa-oedelagt-natur
https://www.aftenposten.no/norge/i/P92Wr0/naturfotograf-om-joessingfjorden-jeg-har-aldri-sett-saa-oedelagt-natur
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konsekvenser for natur og miljø. Med dette som grunnlag mener vi at avfallshåndteringsplanen ikke 

kan godkjennes av Miljødirektoratet.  

 

Med vennlig hilsen 

Truls Gulowsen 

Leder 

Naturvernforbundet 

 

Gina Gylver 

Leder 

Natur og Ungdom 

 

 

 

 

 

 


