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SVAR PÅ HØRING AV SØKNAD FRA NYE SULITJELMA GRUVER AS OM TILLATELSE
TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN .
Havforskningsinstituttet viser til brev fra Miljødirektoratet 17.06.2021 (deres ref. 2020/11987).
Henvendelsen er knyttet til at Nye Sulitjelma Gruver AS har søkt direktoratet om tillatelse til
virksomhet etter forurensningsloven. Direktoratet etterspør opplysninger om vannforekomsten som
er mottak for bedriftens gruvevann og flotasjonsmasser. I denne saken er det snakk om deponering i
et ferskvann (Langvatnet) oppgitt til å ligge 127,4 meter over havet. Det er oppgitt i søknaden at
Langvatnet har avløp til Langvasselva, videre til Sjønståelva, Øvervatnet og deretter Nervatnet før
den til slutt ender opp i Fauskevika, som er en del av Skjerstadfjorden. Selv om denne saken skiller
seg fra andre gruvesaker vi har uttalt oss i tidligere, ved at deponering skjer i ferskvann, vil allikevel
problemstillinger relatert til kjemikalier, inkludert metaller, være aktuelle for det marine miljø da
vannmasser fra Langvatnet ender opp i Skjerstadfjorden.
Det planlegges en oppredningskapasitet på 400 000 tonn/år, og det opplyses at mengde uttatt malm
stort sett vil utgjøre mengden avgang som skal deponeres da konsentratet kun utgjør 5 vektprosent
av malmen. Råmalm vil først knuses ned til partikler mindre enn ca. 10 mm, før malmen videre males
ned til fine partikler ved hjelp av mølle. Videre flottering og prosessering skjer ved hjelp av
kalsiumoksid (950 kg/døgn), kalium amylxantat (20 kg/døgn), kalium etylxantat (20 kg/døgn),
kobbersulfat (65 kg/døgn), polypropylenglykoletere (30 kg/døgn) og polyakrylamid (<10 kg/døgn).
Søker forventer at utslippsmengdene av kjemikalier er mindre enn tilført mengde da det opplyses at
en god del av kjemikaliene følger med konsentratet.
Det er spesifisert i søknaden total årlig deponering av kobber vil være 225 tonn/år mens deponering
av sink vil utgjør266 tonn/år. Det er oppgitt i søknaden at dersom alt av lettløselig kobber og sink
løses i innsjøvannet vil kobbertilførselen være omtrent 400 kg/år og at sinktilførsel vil være nær 30
tonn/år. Dette kommer i tillegg til eksisterende nivå av disse metallene i Langvatnet. Målinger av
vannkvaliteten i Langvatnet, og nedstrøms, har vist at det fortsatt er høye nivåer av kobber og sink,
til tross for at foregående gruvedrift ble avsluttet i 1991, og tidligere miljøundersøkelse i
Skjerstadfjorden har også konkludert med at man må kunne anta at avrenning fra de nedlagte
gruvene i Sulitjelma kan medføre forhøyede verdier av kobber og sink i Fauskevika (Busch m.fl.,
2014). I perioden 1993-2014 ble det målt kobberkonsentrasjoner i området 10-30 µg/L ved Hellarmo
som ligger i vestenden av Langvatnet (Rapport Sulitjelma gruver, NGI, 2015). Data fra Norconsult AS i
2020, lagt ut på miljøstatus.no, viser svært dårlig miljøtilstand med forhøyede konsentrasjoner av
kobber og sink både ved Hellarmo, med en kobberkonsentrasjon på 26,4 µg/L og en
sinkkonsentrasjon på 27,4 µg/L, samt at det nedstrøms ved Øvervatnet sitt utløp til Nervatnet er
målt en kobberkonsentrasjon på 12,5 µg/L og en sinkkonsentrasjon på 14,2 µg/L (miljøstatus.no).
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En undersøkelse fra 2019 viste at det ikke var mulig å drive yrkesfiske som hovednæring i
Skjerstadfjorden, selv om det foregår akvakultur av både laks og tare samt et betydelig fritids- og
turistfiske på sjøørret, laks, torsk, steinbit og kveite (Interkommunalt plansamarbeid for
kommunedelplan for Skjerstadfjorden). Det er kjent at tungmetaller som f.eks. sink og kadmium, kan
bindes til eggeskallet på fiskeegg, og Havforskningsinstituttet har tidligere vist at forhøyede nivå av
sink kan hemme klekking av kveiteegg allerede ved en sinkkonsentrasjon på 12,5 µg/L (Jelmert og
Bergh, 1995). Det er i denne sammenheng funnet kveitelarver på Fauskevika, noe som sterkt
indikerer at Skjerstadfjorden har gytefelt for kveite (van der Meeren m.fl., 2013). Med hensyn til
algedyrking er det også kjent at tungmetaller, som f.eks. bly, nikkel og krom, kan oppkonsentreres i
tang og tare (Søndergaard m.fl., 2010; Søndergaard 2013). Tang og tare kan i utgangspunktet
naturlig ha høye verdier av uorganisk arsen (Duinker m.fl., 2020). Effekter av metallutslipp må
vurderes for nåværende og en eventuell fremtidig algedyrkingsnæring i Skjerstadfjorden. Kobber kan
føre til skade på en rekke arter og gi redusert artsmangfold. Giftighetsstudier har vist at tidlige
livsstadier av marine virvelløse dyr er mest følsomme for kobbereksponering, mens voksne stadier er
mindre følsomme og til dels ganske robuste. Terskelverdier for konsentrasjoner som ikke gir effekt i
en studie som inkluderte 24 arter er blitt rapportert til 5,7 µg løst kobber/L (Foekema et al., 2015).
Når det gjelder andre kjemikalier viser Havforskningsinstituttet i denne saken til tidligere uttalelser vi
har hatt i forbindelse med kjemikalier i andre gruvesaker. Dette gjelder spesielt bruk av xantater og
akrylamider, som også benyttes i annen gruvevirksomhet. Her henviser vi til svar vi har gitt angående
høringer fra 2019 og 2020 som omfatter bruk og utslipp av xantat- og akrylamidkjemikalier. Mer
inngående informasjon kan finnes i referanser som er listet med hyperlinker på slutten av dette
dokumentet.
I denne saken vil vi understreke at HI generelt ikke anbefaler deponi:
•
•
•

i nærheten av viktige gyteområder for fisk, dersom fjordens evne til å produsere fiskeyngel
blir negativt påvirket.
som inneholder giftige kjemikalier som ikke er miljøtestet eller dersom sjømattrygghet ikke
er dokumentert.
dersom gruveavfallet har for høye verdier av tungmetall.

Havforskningsinstituttet ber om at de overnevnte momentene tas med i vurderingen når søknad fra
Nye Sulitjelma Gruver AS om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven skal vurderes av
Miljødirektoratet og minner samtidig om at overvåkning er nødvendig hvis kontinuerlig kjemisk og
fysisk forurensning planlegges. Forekomst av fiskeegg og larver bør også kartlegges for å vurdere
effekten av forurensningen på økosystemet.
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