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Deponering av finpartikler fra rutilproduksjon på Engebø 

Bakgrunn 
 
Naturvernforbundet har i brev av 14. januar 2014 til Kommunal- og moderniserings-
departementet og Klima- og miljødepartementet tatt opp spørsmål om mulig miljørisiko ved 
utslipp av mineralpartikler i nanostørrelse (mindre enn 100 nm) fra Nordic Minings planlagte 
rutilproduksjon på Engebø. Spesielt har Naturvernforbundet referert til ulike undersøkelser og 
effektstudier av titandioksidpartikler (TiO2) på marine organismer. 
 
Nordic Mining vil innledningsvis understreke at selskapet tar spørsmål om mulig miljørisiko 
knyttet til selskapets prosjekter på stort alvor, noe også selskapets omfattende konsekvens-
utredning i forbindelse med Engebøprosjektet viser. Selskapet er nå i gang med tilleggs-
undersøkelser etter at tidligere miljøvernminister Solhjell i mars 2013 påla selskapet å 
innhente supplerende informasjon i forbindelse med behandlingen av innsigelsessak knyttet til 
reguleringsplanen for prosjektet, samt selskapets utslippssøknad.  
 
 
Generelt om avgangsmaterialet fra Engebø 
 
Den planlagte produksjonen på Engebø har som hovedformål å utvinne så mye som mulig av 
verdimineralet rutil (TiO2). Det er imidlertid en kjennsgjerning at noe rutil vil følge med i 
avgangsmaterialet som planlegges deponert på sjøbunnen i Førdefjorden.  
 
Avgangsmaterialet fra produksjonen vil bestå av knust stein og vil således ha stor likhet med 
mineralmasse som tilføres fjorder og sjø på naturlig måte gjennom elver og avrenning fra 
omkringliggende landareal. Beregninger viser at naturlig sedimentert mineralmasse på 
bunnen av Førdefjorden utgjør i størrelseorden 7 km3. Den planlagte sjødeponeringen fra 
Engebøprosjektet vil øke dette volumet med 1–2% over en 50 års periode. 
 
Både naturlige mineralsedimenter og avgangsmasse fra mineralproduksjon vil inneholde 
partikler i nanostørrelse. Det eksisterende bunnsedimentet i Førdefjorden inneholder omkring 
0,75% TiO2. Kornstørrelsen i den naturlig sedimenterte massen er langt finere enn det som er 
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søkt deponert. Dette vil si at mengden TiO2-partikler i nanostørrelse i bunnsedimentet 
sannsynligvis er tilsvarende det som finnes i avgangen.  

Nordic Mining er ikke kjent med at det er observert særskilte miljøproblemer eller effekter 
knyttet til titandioksidpartikler i nanostørrelse hverken i Førdefjorden eller andre steder med 
titanholdig berggrunn. 
 
Videre har vi merket oss at undersøkelser ikke har påvist endringer i bløtdyrsamfunn eller 
bunnfauna som kan relateres til konsentrasjon av finpartikulært titandioksid, i Jøssingfjorden 
der Titania AS gjennom mange år deponerte avgangsmasse fra titanholdig ilmenittprodusjon. 
De miljømessige effektene som er påvist, er knyttet til nedslamming/tildekning som vil være 
temporære effekter i deponiområdet i den tiden utslippene pågår og i en begrenset tid 
deretter. Vi er heller ikke kjent med at det er påvist miljøeffekter fra partikler av nano-
størrelse fra andre sjødeponier.  
 
 
Deponeringsløsning 
 
Avgangsdeponeringen på Engebø er planlagt med et avgangsrør som følger havbunnen ned til 
en viss høyde over bunnen for å minimere spredning av finpartikler. Små mineralpartikler i 
marint miljø vil naturlig flokkulere/aggregere slik at partikkelstørrelsen vil endres utover i 
utslipps-/fortynningsforløpet. Bruk av biologisk nedbrytbare flokkuleringsmidler vil forsterke 
den naturlige aggregeringseffekten og bidra til utfelling og sedimentering nærmere utslipps-
kilden. Jo større partiklene er, desto raskere vil de sedimentere. Det pågår modellutvikling og 
modellsimuleringer ved SINTEF i Trondheim for å optimalisere partikkelspredning for de 
planlagte utslippene fra Engebø.  
 
En konservativ beregning for utslippet uten effekter fra flokkulering/aggregering viser at 
avgangen raskt fortynnes til 1/30 av konsentrasjonen 50 meter fra utslippet. Med et antatt 
utslipp på 100 tonn titandioksid i nanostørrelse pr. år tilsvarer dette en konsentrasjon på 0,07 
mg pr. liter (70 µg/L). Videre fortynning innenfor deponiområdet vil raskt gi en konsentrasjon 
av titandioksidpartikler i nanostørrelse på ng/L-nivå.  
 
 
Miljøeffekter av små titandioksidpartikler 
 
Avgangsmaterialet fra Engebø vil inneholde titandioksidpartikler i nanostørrelse i meget lave 
konsentrasjoner. Titandioksid i avgangen vil være i form av det naturlige og inerte mineralet 
rutil. De fleste effektstudier av titandioksidpartikler er gjort med kjemisk fremstilte nano-
partikler som har en annen krystallform (anastase), andre overflateegnskaper og som er mer 
reaktive enn rutil. Nanopartikler av titandioksid med overflatereaktive egenskaper regnes 
generelt som mer skadelige. Påviste effekter er hovedsakelig knyttet til laboratorieforsøk med 
kunstig fremstilte titandioksidpartikler i høyere konsentrasjoner enn det som vil være i 
deponiområdet.    

Det er ikke dokumentert at nanopartikler av titandioksid har noen oppkonsentreringseffekt i 
næringskjeder. De effekter som er dokumentert (basert på høyere konsentrasjoner) er først 
og fremst av lokal karakter. 
 
 
Avsluttende kommentar 
 
Nordic Mining har innhentet kommentarer fra DNV GL i forbindelse med Naturvernforbundets 
brev til departementene (DNV GLs notat datert 31. januar 2014 vedlegges for informasjon). 
Selskapets trygghet for at den foreslåtte deponiløsningen er miljømessig forsvarlig er uendret.  



                    - 3 - 
Nordic Mining har forståelse for at Naturvernforbundet tar opp miljøspørsmål i forbindelse 
med planlagt mineralvirksomhet. Vi kan imidlertid ikke se at de spørsmål som tas opp i brevet 
av 14. januar 2014, har substansiell betydning. Nordic Mining vil i tråd med Klima- og 
miljødepartementets anmodning gi supplerende informasjon om strømmåling og 
partikkelspredning i Førdefjorden.  
 
Avslutningsvis vil vi bemerke at det nærmer seg 3 år siden kommunene Naustdal og Askvoll 
med stort flertall godkjente reguleringsplanen for Engebøprosjektet. Det foreligger et 
omfattende grunnlagsmateriale fra konsekvensutredningsarbeidet, og dette suppleres nå med 
ny informasjon fra pågående tilleggsundersøkelser.  
 
Nordic Mining anmoder om at myndighetene på en formålstjenlig måte markerer retning og 
tidsperspektiv for den videre behandlingen av saken slik at den videre prosjektplanleggingen 
kan gjøres med god politisk forankring og redusert risiko. 
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