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Restmasser i mineralnæringen

Mengder mineralske restmasser er avhengig av type forekomst

Gråbergstipp

Mineral
produkt

Avgangsmineraler

Verk

Kristina Thygesen, GRID Arendal

Mellomlager – tilbakeføres 

ved rehabilitering

Gull:                                        999.999 

Cu:                                          990 

Jern:                                       600

Rene industrimineraler: 0 
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Håndtering av avgangsmineraler



Avgangsmasser

Source: UN Environment - GRID Arendal

Global gruvedrift

≠

Norsk mineralnæring

Avgangsmasser med størst miljøpåvirkning



TilbakefyllingAlternativ bruk  Land deponi
- dam (tett)
- dam (permeabel)

- under vann
- tipper
- fyllinger

Sjødeponi
- STP/STD
- DSTP

Mineralnæring og deponering av avgangsmaterialer

Håndtering av avgangsmineraler

Ønsket alternativ Nødvendig alternativ

All deponering har en miljøeffekt –mål å redusere negative effekter



Landdeponi

Land deponi kan fungere godt, men er 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



Sjødeponi - globalt

Ikke stor utbredelse

Kristina Thygesen, GRID Arendal

Terskelfjorder

- Norge har en topografi som gjør sjødeponering mulig



Sjødeponi - globalt

Ikke bare i Norge hvor mineralnæringen påvirker 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) 

Kalkspat
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Hematitt

Magnetitt

Kjemikalier:

- Flokkuleringsmidler

- Flotasjonskjemikalier



Sjødeponi i Norge

Source: Miljostatus.no (2019)
Fjorder med kostholdsråd

Forurensing av norske 
fjorder skyldes ikke 
sjødeponi

Kostholdsråd og sjødeponi

Den eneste fjorden med aktivt deponi hvor kostholdsråd 
er aktuelt er Ranfjorden

Kostholdsrådet på PAH (Polysykliske aromatiske hydrokarboner) 
- ikke relatert til avgangsdeponering i sjø fra bergindustrien.

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



Sjødeponi i Norge

Eksempel på sjødeponi



Sjødeponi i Norge

Eksempler på sjødeponi



Sjødeponi i Norge

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. kjemikalierester (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 ulike:
Kan ha ulik
- Miljøeffekt
- Rekolonisering

Derfor må bruk av 
sjødeponi vurderes i hvert
enkelt tilfelle.   

Type vannlevende organismer (migrasjon, gytefelt, 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 område
Utslippsdyp / deponidyp

Flora



Vurdering av sjødeponi i forhold til landdeponi

Sammenligning av land- og sjødeponering

Effekt Land Vann/Sjø

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.

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 Mulig Vanskeligere

Visuell overvåkning Enklere Vanskeligere/mer kostbart



Sjødeponi i Norge

Reguleringsplan , utslippstillatelse og overvåkning

Deponigrense:
- Område avsatt for deponi 

Randsone
- Overgangssone, område utenfor 
deponigrensen som mottar 
partikler spredt med 
vannstrømmer

Betingelser til deponisone og 
eventuell randsone er gitt som 
- Akseptkriterier
- Betingelser i utslippstillatelsen
- Sedimentasjonstykkelse
- Partikkelkonsentrasjon 

Har en kunnskap om sjødeponi i Norge ?          Lang erfaring med sjødeponi              

Tar en høyde for ukjente forhold (føre var) ?    Norske sjødeponi overvåkes regelmessig



Kompetanseprosjekt (2014-2019) i Norges forskningsråds BIA program (Brukerstyrt Innovasjons Arena)

Deltakende bedrifter:

Nordic Mining

Nussir

Omya Hustadmarmor

Rana Gruber

Sibelco Nordic

Sydvaranger Gruve

Titania

Forskningspartnere

NIVA - Norsk Institutt for Vannforskning

NGU - Norges geologiske undersøkelse

NTNU - Institutt for geovitenskap og petroleum

SINTEF - SINTEF Industri og SINTEF Ocean

UiT - Norges Arktiske Universitet / Institutt for geologi

Hovedmålsettingen med KPN NYKOS var å:
- Øke forståelsen for hvordan man på en optimal måte kan:

- Deponere gruveavfall til marint miljø

- Overvåke deponiet over tid

- Øke kunnskap om hvordan økosystem påvirkes

- Øke kunnskap om hvordan man kan forsikre at fjordsystemer gjenopprettes så raskt som mulig

etter avslutning av gruvedrift

NYKOS
Ny Kunnskap Om Sjødeponi



NYKOS
Ny Kunnskap Om Sjødeponi

Alle rapporter som er benyttet i

presentasjonen finnes på: 

www.sintef.no/projectweb/nykos/



Beste tilgjengelige
teknologi for sjødeponi

Modellering, akseptkriterier 
og risikoforhold

Effekter av gruveavgang og 
kjemikalier på marine 
bunnsamfunn

Maringeologisk kartlegging

Avgangskarakterisering og 
avgangsforbedring

NYKOS
Temaer



Noen konkrete resultater:

Har vært vanskelig å analysere på prosesskjemikalier
→Utvikling av raske, enkle og billige kjemiske analysemetoder for flotasjonskjemikalier basert på UV-sprektroskopi
→ Analysemetode ble utviklet for sedimenter, porevann og organismer (Væskekromatografi/ massespektrometri)

NYKOS
Avgangskarakterisering og avgangsforbedring

Source: Olga Ibragimova og Rolf Arne Kleiv, NTNU

Monolag viser sterk adsorpsjon, som i liten grad vil frigis,  mens overdosering 
gir multilagsadsorpsjon, som lettere vil frigi kjemikaliene i sjøvann. 

Hvor lett frigjøres kjemikalier på mineralpartiklene til sjøvann  
→ Flotasjonssamlere frgjøres i sjøvann i mindre grad enn først antatt gitt atkjemikaliedoseringen i prosessen ikke er 

unødvendig høy. 
- Unngå overdosering

→Nedbryting av kjemikaliene akselereres i sjøvann
(Kan benyttes til akselerert nedbryting før utslipp hvis nedbrytningsproduktene er mer miljøvennlige)



Beste tilgjengelige
teknologi for sjødeponi

Modellering, akseptkriterier 
og risikoforhold

Effekter av gruveavgang og 
kjemikalier på marine 
bunnsamfunn

Maringeologisk kartlegging

Avgangskarakterisering og 
avgangsforbedring

NYKOS
Temaer



NYKOS

Generell kompetanseheving innen: 

Miljøeffektstudier av avgang på bunnsamfunn (artsmangfold og funksjonsmangfold)

Effekter av gruveavgang og kjemikalier på marine bunnsamfunn

Relevans

Presisjon

Avgangens faktiske effekt på 

l ivet på bunnen

Kolonisering av bunndyr på ulike 

typer tynne avgangslag 

Effekt av hypersedimentasjon på bunndyr av ulike typer avgang



NYKOS

Feltstudier på sjødeponi:

Aktive sjødeponi
- Redusert biologisk og funksjonelt mangfold i deponiet: bedre med økende avstand fra utslippet
- Dyr som levde på overflaten av sedimentene var mer sårbar enn dyr som levde i sedimentene
- Dyr i sedimentene nær utslippspunkt var dominert av mer tolerante arter (endring i artsamfunn)
- Rørbyggende og partikkelspisende former mer sårbare enn “Rovdyr”
- Alle stasjoner hadde økologisk tilstandsklasse «god» eller bedre
- Utskiftning til et mer miljøvennlig flotasjonskjemikalie hadde en påvist positiv effekt på biodiversiteten

Gamle sjødeponi (Repparfjorden og Jøssingfjorden – begge sulfidholdig avgang)
- Positiv utvikling over tid for fauna (sedimentboende)
- Cu har påvirket faunasammensetningen
- Økologisk tilstandsklasse «god» eller bedre for bløtbunnsfaunaen (men innslag av forurensningstolerante arter)

Effekter av gruveavgang og kjemikalier på marine bunnsamfunn



NYKOS

Koloniseringsforsøk i felt:

Hvordan kommer livet tilbake igjen på ulike typer avgangslag

- Rask kolonisering og etablering av artsrike samfunn (kan være endringer i artsammensetning)
- Signifikant forskjellig kolonisering i forskjellige avganger
- Færre dyr etablerte seg i bokser med sulfidholdig gruveavgang

Effekter av gruveavgang og kjemikalier på marine bunnsamfunn

Trannum et al., in press; 



NYKOS

Effekter av hypersedimentasjon:

Hvordan tåler ulike bunndyr rask sedimentasjon av ulike typer avgang

Funksjonell respons: 
- Rovdyr/Omnivore (alteter) mest tolerante
- Partikkelspisere mest sårbare

- Redusert overlevelse i 
sulfidholdig avgang, spesielt av 
partikkelspisende arter

Effekter av gruveavgang og kjemikalier på marine bunnsamfunn

Trannum et al., 2018

Signifikante effekter av alle avgangsmassene
- Redusert antall arter, individer og biomasse
- Partikkelstørrelse og flotasjonskjemikalier var viktige faktorer

- Størst effekt av finkornet
avgang med flotasjonskjemikalier

- Effekt også av «bare» knust stein
- Minst effekt av avgang med
flokkuleringskjemikalier



NYKOS

Mobilisering av tungmetaller fra avgang

Verktøy for beregninger av utlekking av tungmetaller (Ni, Cu, Co)

Undersøkelser for Jøssingfjorden (fortsatt noe utslipp) og Dyngadjupet

- Ingen diffusjon av Ni, Cu, Co fra dype lag av deponiet (permanent deponert)
- Bioturbasjon forsyner topplaget med (Cu, Ni, Co)S - opprettholder utlekking etter avsluttet deponering

- Utlekkingen fra sjøbunn er liten sammenlignet 
med utlekking fra land-deponiet, men stor 
sammenlignet med vanlig sjøbunn.

- Utlekking fra sjødeponi vil avta med tiden

Effekter av gruveavgang og kjemikalier på marine bunnsamfunn

Schaanning et al., 2019. 

5 kg Ni/d

7.5 kg Ni/d

Generell konklusjon

Dype fjordbasseng med stort volum og 
begrenset overflateareal er egnede naturlige
områder for deponering av sulfidholdig avgang 

Tildekking etter avsluttet deponering foreslås 
for å få raskere avtagende utlekking 



NYKOS

Utvikling av biomarkører for miljøpåvirkning

Blåskjell

Analysering på stress markør (arakidonsyre) for biologisk respons

Økt konsentrasjon av flotasjonskjemikalie sammenfaller med 
avstand fra utslippspunkt og økt biologisk respons (stress) hos 
blåskjell. 

Avgang fra omvendt flotasjon påvirket helsetilstand hos blåskjell 2 
km fra utslippspunktet

Effekter av gruveavgang og kjemikalier på marine bunnsamfunn

Trannum et al., 2019

Gir mulighet for å kunne fange opp endringer i miljøtilstand 
tidlig, og dokumentere respons på endringer i utslippet.



Beste tilgjengelige
teknologi for sjødeponi

Modellering, akseptkriterier 
og risikoforhold

Effekter av gruveavgang og 
kjemikalier på marine 
bunnsamfunn

Maringeologisk kartlegging

Avgangskarakterisering og 
avgangsforbedring

NYKOS
Temaer



NYKOS
Maringeologisk kartlegging – Lillebukt/Stjernsund

Generell kompetanseheving innen: 
- Produksjon og bruk av høy oppløselige marine grunnlagskart
- Justert verktøyene til å fungere på store dyp (opptil 500 m)



NYKOS
Maringeologisk kartlegging – Lillebukt/Stjernsund



NYKOS
Maringeologisk kartlegging - Frænfjorden



NYKOS
Maringeologisk kartlegging - Bøkfjorden

Utvikling av modeller for sedimentasjon av 
avgang og naturlige sedimenter 

- Samvirke mellom avgang og naturlige sedimenter
- Sedimentære prosesser (hvordan avsettes avgangen)  
- Hvor spres avgangen

Master oppgaver UiT: Nikolai Figenschau , Anette Klev Ladstein & Anders Eirik Haugen



Beste tilgjengelige
teknologi for sjødeponi

Modellering, akseptkriterier 
og risikoforhold
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Maringeologisk kartlegging
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NYKOS
Modellering, akseptkriterier og risikoforhold

Generell kompetanseheving innen: 

Modellering og simulering av partikkelstransport 
- Predikere avgangspartiklenes transport,  utbredelse og sedimentasjon
- Overvåke og predikere fremtidig effekt av ny eller endret avgangsdeponeringen
Bruk av verkøty for in-situ partikkel karakterisering i fjorder
- Forstå flokkuleringseffekter



Hvor befinner de ulike partiklene seg

NYKOS
Modellering, akseptkriterier og risikoforhold



Modellering av gjennomsnitlig årlig sedimentasjon (mm/år) og partikkelkonsentrasjon

For eksisterende deponier:
Koble sedimentasjonsrate og/eller partikkelkonsentrasjon mot miljøeffekt - Modellering av miljøeffekt. 

NYKOS
Modellering, akseptkriterier og risikoforhold



Beste tilgjengelige
teknologi for sjødeponi

Modellering, akseptkriterier 
og risikoforhold

Effekter av gruveavgang og 
kjemikalier på marine 
bunnsamfunn

Maringeologisk kartlegging

Avgangskarakterisering og 
avgangsforbedring

NYKOS
Temaer



Hensikt for beste tilgjengelig teknologi:

- Evaluere toksisitet av avgangen

- Velge deponisted for å redusere miljøpåvirkning  
(batymetriske kart, partikkelspredning og overvåkning)

- Redusere partikkelspredningen

- Redusere nedslamming

- Redusere miljøpåvirkingen fra metall utlekking

- Redusere miljøpåvirkingen fra prosesskjemikalier

- Redusere ustabiliteter

- Redusere endringer i strømningsforhold som skyldes deponeringen

Kan oppnås på ulike måter (noen verktøy utviklet i NYKOS):

NYKOS
Beste tilgjengelig teknologi for sjødeponi



2018 MWEI BREF document – Final draft document

Management of Waste from the Extractive Industries
MWEI 
692 p

New BREF document – Final draft 2018
Henvisning til sjødeponi:

Chapter 5 – BAT Conclusions 

The TWG acknowledges that progress has been made in improving 
the knowledge base on sea tailings disposal (STD) but, following the 
exchange of information, no consensus has been reached either on 
the inclusion or on the exclusion of BAT for STD in this document. 
The TWG encourages the technoscientific community to further 
expand the knowledge base on impacts and benefits of STD. 

Finally, the TWG acknowledges that Norway continues to acquire 
experience in this field and has shared experience to this extent.

Beste tilgjengelig teknologi for sjødeponi

Bedre å diskutere hvordan sjødeponi kan gjøres best 

mulig enn å diskutere forbud.



I Granavolden-plattformen (2019) var en målsetning å:

«Evaluere mineralloven for å sikre en bærekraftig ressursutvikling og sikre at miljøhensyn er tilstrekkelig 
ivaretatt. Evalueringen skal også vurdere sammenhengen mellom miljø- og minerallovgivningen, inkludert en 
særskilt vurdering av om lovverket for avfallsdeponering i gruveindustrien er tilstrekkelig, og samtidig utrede 
konsekvensene av et forbud mot nye sjødeponi. Det gis ikke nye utslippstillatelser til sjødeponi for 
gruveavfall i perioden.»

Sjødeponi – veien videre

Miljødirektoratet (25.01.2019 :  Forbud mot sjødeponi – utredning av konsekvenser):
- Gruvedrift medfører behov for å deponere avgangsmasser. 
- Det er ikke realistisk å se for seg utvinning av mineraler uten midlertidig eller permanent deponering, i sjø 
eller på land.

- Et forbud mot deponering i sjø kan i konkrete saker eliminere muligheten for å gi tillatelse til den 
minst miljøskadelige løsningen.

Miljødirektoratet (14.05.2019 : NYKOS avslutningskonferanse):
- Kan sjødeponi vurderes som beste praksis etter KPN NYKOS?
- Kunnskapsgrunnlaget er styrket
- I den enkelte sak kan sjødeponi vurderes som beste praksis 

Sjødeponi kan være den beste løsningen
Forbud mot sjødeponi bør ikke forlenges etter denne perioden
Bruk av sjødeponi bør vurderes i hvert enkelt tilfelle – og vurderes opp mot landdeponi.   



Vernesone Industri

Hensynsområde

Samiske interesser - reindrift

Fiskeri

Naturområde

Gruve

Havbruk

LNFR område

Kombinerte formål i sjø

Drikkevann

Nedslagsfelt

Fra revidert planforslag kommuneplanens arealdel Alta kommune 

Mål for mineralnæringen: 
- Redusere miljøpåvirkning (beste tilgjengelige teknologi / redusere avgangen)
- Sameksistens med andre næringer/interessenter

- Fiskeri og havbruk , Reiseliv , Reindrift , miljø- og verneinteresser

Sjødeponi – veien videre



Nye produkter fra avgangsmasser i nord
- Råmaterialer for ny produksjon
- Avfallsbaserte produktspektre
- Prøveproduksjon og produktutvikling
- Industrielle konsepter og forretningsmodeller

NYKOS

Clean Ocean

Arbeidspakker

- "Environment and Risk“

- "Fate and Effect" 

- "Monitoring" 

- "Communication" 

- "The Clean Ocean Innovation Accelerator" 

AMOS/Wonder
Waste no more from mining and mineral industry

Sjødeponi i sameksistens med andre interessenter
(Beste tilgjengelige teknologi for sjødeponi) 

Alternativ bruk av restprodukter

BIA SFI

Havbruk

Mineralindustri

Transport & turisme

Service & teknologi Ocean governance

To retninger

Sjødeponi – veien videre


