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Mineralnæing og deponering av avgangsmaterialer

Restmasser i mineralnæringen: Mengder avhengig av type forekomst

TilbakefyllingAlternativ bruk  Land deponi
- dam (tett)
- dam (permeabel)
- under vann
- tipper
- fyllinger

Sjødeponi
- STP/STD
- DSTP

Rågods

Overdekning

Gråberg

Gråbergstipp

Håndtering av avgangsmineraler

Mineral
produkt

Avgangsmineraler

Verk

Kristina Thygesen, GRID Arendal

Mengde avhengig av mengde overdekning, gråberg og avgang



TilbakefyllingAlternativ bruk  Land deponi Sjødeponi

Mineralnæing og deponering av avgangsmaterialer

Håndtering av avgangsmineraler

Beste alternativ Nødvendig alternativ

All deponering har en miljøeffekt – mål å redusere negative effekter



Land deponi

Land deponi – ikke fri for risiko for miljø og helse

Kristina Thygesen, GRID Arendal

Estimert: 3-5 alvorlige ulykker per år: Uvanlig vær, dårlig håndtering og lekkasjer.

Norske miljøproblemer: sulfid-avgang (Fe, Cu, Mo) fra tørre tipper på land



Land vs sjø deponering

Potensielle ulemper med land- og sjødeponering
Effekt Land Vann/Sjø

Arealbeslag Ja Ja

Begraver ikke-mobile organismer Ja Ja

Rehabilitering, reetablering Langsomt Raskere (3-10 år)

Negativ visuell landskapsvirkning Ja Nei

Effekter på land, vann og elver Ja Nei

Katastrofalt dambrudd Ja Nei

Støvproblematikk i luft (sandflukt) Ja Nei

Effekter i sjø (partikkelspredning) Mindre sannsynlig Ja

Utlaking av metaller/forsuring Mulig ved nedbørs-infiltrasjon Mindre sannsynlig

Effekt fra kjemikalier / giftige stoffer i vann Mulig - materialavhengig Mulig - materialavhengig

Langtidseffekter Ja Endrede bunnforhold

Gjenbruk av masse Ja Vanskeligere

Visuell overvåkning Enklere Vanskeligere/mer kostbar

Cornwall 2013, og Thyve og Iversen 2012

For nye sjødeponi skal alltid et alternativt landeponi utredes (egen KU)
Valg mellom beste alternativ gjøres i arbeid med reguleringsplan og/eller utslippstillatelse.



Sjødeponi

Ikke stor utbredelse – Norge har en topografi som gjør sjødeponering mulig/nødvendig

Kristina Thygesen, GRID Arendal

Terskelfjorder



Mineralnæring og deponering av avgangsmaterialer

Ikke bare i Norge hvor mineralnæringen påvirke sjø i Europa… 

Carlin & Murray (2006) , Baker et al. (2016)

Marine aggregate extraction: ca 56 mill m3/y
- Nederland: ca 27 mill m3/y



Sjødeponi i Norge

Aktive sjødeponi i 5 fjorder
- Stjernsund - Sibelco
- Bergsfjorden – Skaland Graphite
- Tysfjord – Quartz Corp , Norcem Kjøpsvik
- Ranfjorden – Rana Gruber
- Frænfjorden – Hustadmarmor (OMYA)

Planlagte sjødeponi i 2 fjorder
- Repparfjord - Nussir
- Førdefjorden – Nordic Mining

Historiske sjødeponi i 18 områder
Eks
- Jøssingfjorden og Dyngadjupet – Titania
- Bøkfjorden - Sydvaranger

Source: Kvassnes & Iversen, Mineralproduksjon 3 (2013) 
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Kjemikalier:
- Flokkuleringsmidler
- Flotasjonskjemikalier



Sjødeponi i Norge

Source: UN Environment - GRID Arendal



Sjødeponi i Norge

Kostholdsråd og sjødeponi
Den eneste fjorden med aktivt deponi hvor 
kostholdsråd er aktuelt er Ranfjorden

Her er kostholdsrådet på PAH (Polysykliske
aromatiske hydrokarboner), som ikke er 
relatert til avgangsdeponering i sjø fra 
bergindustrien.

Ranfjorden blir renere etter hvert som 
deponimasser fra Rana Gruber dekker til 
forurenset sjøbunn etter gammel 
industriforurensning

Source: Miljostatus.no (2019) Fjorder med kostholdsråd

Global gruvedrift
≠

Norsk mineralnæring



Sjødeponi

Eksempel på sjødeponi



Sjødeponi

Eksempler på sjødeponi



Sjødeponi

Eksempler på sjødeponi



Sjødeponi

Miljøeffekten er et samspill mellom mineral – havbunn – fauna/flora - sjø

Type forekomst
- type avgangsmineraler

- Innhold og opptreden 
av skadelige elementer

Type prosess
- Mengde avgang 
- Avgangsmineralenes egenskaper (biotilgjengelig sporelement innhold)
- Partikkelstørrelse og form
- Evnt. kjemikalier (type/konsentrasjon/nedbrytbar – flokkulering-, flotasjonsmidler)
- Utslippsarrangement (avlufting, bruk av kaldt sjøvann)

Andre næringer
- Havbruk, fiskeri

Partikkelspredning/sedimentasjonshastighet
- vannstrømmer, turbidittstrømmer

partikkelstørrelse, flokkulering,
tetthetsforskjeller

Fjordens egnethet
- hardbunn/bløtbunn
- batymetri

Reaksjoner: mineral – sjø
Utlekking , resuspensjon

Alle sjødeponi unike:
- Miljøeffekt
- Rekolonisering
- vs land deponi
må vurderes i hvert enkelt
tilfelle.   

Type vannlevende organismer (migrasjon, gytefelt, egge/larver, truede arter)
Innvirkning på energibalansen (utvikling, vekst og reproduksjon)

Sedimentering avgang
- (mengde, hastighet)
Type bentiske økosystemStabilitet

Næringstilgang

Naturlig sedimentasjon (C innhold)

Partikkel konsentrasjon

Vannskiktning (red/oks, temperatur, salinitet)

Areal av berørt områdeUtslippsdyp / deponidyp

Flora



Sjødeponi

Influensområde og overvåkning

Deponigrense:
- Område avsatt for deponi 

Randsone
- Overgangssone, område utenfor 

deponigrensen som mottar 
partikler spredt med 
vannstrømmer

Utenfor randsonen skal det ikke 
være merkbar effekt av deponiet
(under grense for negative 
økologiske konsekvenser)
- Akseptkriterier
- Betingelser i utslippstillatelsen

- Sedimentasjonstykkelse
- Partikkelkonsentrasjon 

Alle norske sjødeponi overvåkes
regelmessig.



- Fiskeri og havbruk
- Reiseliv
- Reindrift
- Verneinteresser

Mål for mineralnæringen i Norge: Sameksistens med andre næringer

Vernesone Industri

Hensynsområde
Samiske interesser - reindrift

Fiskeri

Naturområde

Gruve

Havbruk

LNFR område

Kombinerte formål i sjø

Drikkevann
Nedslagsfelt

Sjødeponi

Et av hovedmålene med NYKOS

Fra revidert planforslag kommuneplanens arealdel Alta kommune 


	NYKOS Avslutningskonferanse
	Lysbildenummer 2
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Lysbildenummer 14
	Lysbildenummer 15
	Lysbildenummer 16

