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Sammendrag 

I foreliggende notat vurderes mulige miljøkonsekvenser av Elkem Bremangers utslipp av salt (NaCl) og ammonium 
(NH4+/NH3) som et resultat av oppstart av bedriftens filterkake-anlegg.  Mulige miljøkonsekvenser av utslippet vurderes 
opp mot tilstandsklasser for overflatevann (Veileder 02.2018), teoretisk oksygenforbruk og fortynningspotensialet i 
fjordresipienten. Ammonium slippes både ut via 45 meters utslippspunktet i indre basseng (1 mg/l) og til Vågen (6 mg/l), 
mens saltvannsutslippet (1 g NaCl/l) går til 45 m utslippspunktet. Resultater fra tidligere undersøkelser viser at det er et 
stort fortynningspotensial i fjordresipienten. Den indre Vågen tilføres i tillegg en betydelig mengde ferskvann (i snitt 670 
millioner m3 per år som målt av kraftstasjonen) noe som gir et betydelig overflatelag som beveger seg utover i fjorden.  

Gitt fortynningspotensialet i indre basseng er det ikke grunn til å tro at utslipp av salt vil ha noen negativ påvirkning på 
resipienten. For ammonium vil pH i sjøvannsresipienten medføre at utslippet hovedsakelig foreligger som NH4+. På 
grunn av fortynningspotensialet i fjordresipienten er det i forventet at utslippet rask fortynnes til konsentrasjoner 
tilsvarende tilstandsklasse God både i indrebasseng og i Vågen. Oksygenmålinger foretatt i april 2020 (DNV GL 2020) 
viser Svært God tilstand i Vågen. Vågen har fra før tilstandsklasse «Ikke god» mhp en del vannregionspesifikke stoffer, 
kjemisk tilstand og bløtbunnsfauna. Det er derfor ikke grunn til å tro et en økning i ammoniumstilførsel representerer en 
vesentlig tilleggsbelastning for miljøtilstanden i Vågen, men det anbefales at bedriften fortsetter overvåkning av 
oksygennivået.  

 
Vurdering av miljøeffekter som følge av utslipp av ammonium og salt (NaCl) fra 
Elkem Bremangers prosessanlegg  

Elkem Bremanger Smelteverk ligger i Svelgen i Bremanger kommune innerst i Nordgulen i Sogn og Fjordane. Bedriften 
produserer ferrosilisiumlegeringer, microsilica og ulike typer silgrain-produkter. Silgrain er silisium som har gjennomgått 
en renseprosess, som resulterer i et finkornet produkt som selges til elektronikkindustrien. Produksjonen medfører utslipp 
av både løst materiale og fast stoff til vannforekomst Nordgulen, blant annet via kontinuerlige utslipp av prosessvann 
(regulert i bedriftens Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (2013.100.T) fra 10.03.2017). 

Prosessvannet (ferskvann) har lav pH (omkring 2,5) og inneholder blant annet aluminiumklorid (AlCl3) og jernklorid 
(FeCl2 og FeCl3). Aluminium og jern utgjør volummessig størst andel av bedriftens utslipp til Nordgulen. I forbindelse 
med oppstart av filterkake-anlegget vil bedriften få et tilleggsutslipp av ammonium og NaCl. 

Ammonium slippes både ut via 45 meters utslippspunktet i indre basseng (heretter -45) (1 mg/l) og til Vågen (6 mg/l), 
mens saltvannsutslippet (1 g NaCl/l) går til -45 utslippspunktet (se Figur 2). I foreliggende notat vurderes potensialet for 
miljøkonsekvenser av utslippet opp mot tilstandsklasser for overflatevann (Veileder 02.20018), teoretisk oksygenforbruk 
og fortynningspotensialet i fjordresipienten. 
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Figur 1. Elkem Bremanger Smelteverk innerst i fjorden Nordgulen i Sogn og Fjordane. Kilde Elkem Bremanger 
 

Beskrivelse av resipienten 
Vannforekomst Nordgulen (0282010400-C) tilhører vannområde Nordfjord og vannregion Sogn og Fjordane og er 
kategorisert som «ferskvannspåvirket beskyttet fjord» (vann-nett.no). Fjorden er en terskelfjord med variabel 
vannutskiftning og ferskvannstilførsel innerst ved Vågen. pH ligger på omtrent 8. 

 

Figur 2. Øverst: vannforekomst Nordgulen og inndelingen av Nordgulen i tre bassenger; Vågen, indre basseng og ytre 
basseng. Nederst: Illustrasjon av dybdeforhold i de tre bassengene. Prosessvann som inngår i denne vurderingen slippes 
ut på 45 meters dyp (markert som 45 m utslipp, -45) utenfor terskelen til Vågen. 
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Hydrografiske målinger indikerer at de tre bassengene, Vågen, indre og ytre – basseng, som påvirkes av Elkems utslipp 
ser det ut å ha god vannutskifting i de øvre vannlagene (ned til 70 meters dyp) gjennom hele året. I tillegg medfører 
ferskvannstilførsel fra en elv et årlig ferskvannsutslipp til Vågen på omkring 670 Mm3 (millionkubikk) (tall fra 
Kraftstasjonen). Dette gir et betydelig ferskvannslag (noen meters tykkelse) som vil strømme fra Vågen og utover i 
fjorden. Som en del av en tidligere miljøkonsekvensvurdering ble det foretatt fortynningsmodelleringer av utslipp fra -45 i 
indre basseng. Resultatene viser at det er et stort fortynningspotensial i fjordresipienten (DNV 2021). 

 
Salt (NaCl) 
Saltvannsutslipp ved full drift av bedriften estimeres til 13000 l/døgn eller 540 l/h. Saltvannet har en initiell konsentrasjon 
på 270 g NaCl/l. Dette blandes så i avløpsstrømmen og går til -45. Konsentrasjonen salt i avløpsvannet tilsvarer i 
underkant av 1 gr NaCl/l. Til sammenligning inneholder sjøvann ca 30/gr NaCl/l. Gitt fortynningspotensialet i 
indrebasseng er det ikke grunn til å tro at dette vil ha noen negativ påvirkning på resipienten. 
 
Ammonium 
Kjente miljøeffekter: Ammonium inkluderer to kjemiske former som er i likevekt i vann; ammoniakk (NH3) og ammonium-
ion (NH4+) (se ligning 1 under). Ingen av formene er persistente eller bioakkumulerende, men de kan være toksiske. 
Toksisitet er hovedsakelig knyttet til NH3 og vil avhenge av pH, temperatur og ione- sammensetning i resipienten. 
Konsentrasjonen av ammonium utrykkes ofte som totalt ammonium (sum av NH3 og NH4+ ) eller som samlet 
konsentrasjon av N (nitrogen). I sjøvann under pH = 9,75 finnes ammonium hovedsakelig som NH4+. 

 

1. NH4+ + OH-     NH4OH   NH3 + H20 

 

I tillegg til direkte effekter av ammoniumsutslipp, kommer også en indirekte effekt ved et økt oksygenforbruk. Ammonium 
som slippes ut vil kunne føre til økt algevekst (primærproduksjon). I områder med liten vannutskifting vil dette kunne føre 
til økt sedimentering av organisk materiale som forbruker oksygen da det brytes ned i bunnsedimentene. I tillegg vil 
mikrobiell omdanning av ammonium (NH4+) til nitritt (NO2-) og nitrat (NO3-) kunne påvirke oksygennivået. Det trengs 4,57 
mg O2 for å omdanne 1 mg ammonium og det er mulig å beregne det teoretiske oksygenforbruket av et ammoniums-
utslipp.  

Utslippsmengder: Ved produksjon av AlCl3 tilsvarende 280l/h dannes 560 gr ammonium per time. 40 % av dette går til -
45 utslippspunktet, med en konsentrasjon på 225 g/h fortynnet i 200 m3. Konsentrasjonen i utslippet vil være ca 1 mg/l. 
Videre går 60 %(altså 336 g/h)  til «scrubber» og videre til et avløp til en elv som ender i Vågen. Når det ikke er nedbør 
har elva en minimums vannføring på ca 60 m3/h på grunn av annet prosessvann. Det vil si at konsentrasjonen av 
ammonium i utslippet som går til Vågen konservativt kan beregnes til ca 6 mg/l.   

 

Miljøkonsekvensvurdering: Miljøkonsekvenser av ammoniums-utslippet er vurdert ved å sammenligne 
utslippskonsentrasjoner med tilstandsklasser for ammonium i kystvann fra Veileder 02.2018: Klassifisering av 
miljøtilstand i vann (Tabell 1), fortynningspotensial og nåværende miljøtilstand i fjordresipienten. I tillegg vurderes et økt 
oksygenforbruk som følge av mikrobiell omdanning av ammonium ( NH4+) til nitritt (NO2-)  og nitrat (NO3-).   
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Tabell 1. Tilstandsklasser for overflatevann for ammonium (Veileder 02.2018 Klassifisering av miljøtilstand i 
vann) 

 Tilstandsklasser for overflatelag for ammonium (µg N/l) 

 I II III IV V 

 Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Sommer  < 19 19-50 50-200 200-325 > 325 

Vinter  < 33 33-75 75 - 155 155-325 > 325 

 

Ved å sammenligne planlagte utslippskonsentrasjoner til -45 (= 1 mg/l) med tilstandsklasser for ammonium, får man at 
utslippet må fortynnes mellom 14 (vinter) og 20 (sommeren) ganger for å oppnå tilstandsklasse God. Basert på 
fjordresipientens fortynningspotensial er det forventet at dette skjer raskt.  

Ved å sammenligne planlagte utslippskonsentrasjoner til Vågen (= 6 mg/l) med tilstandsklasser for ammonium, får man 
at utslippet må fortynnes mellom 80 (vinter) og 120 (sommeren) ganger for å oppnå tilstandsklasse God.  

Fortynningspotensialet i den indre Vågen er ikke modellert. Men på grunn av vesentlig tilførsel av ferskvann (målt i 
kraftstasjonen) tilsvarende et gjennomsnitt på 1,8 millioner m3 per dag vil utslippet derfor raskt blandes med 
ferskvannsmasser og fortynnes til konsentrasjoner under det som tilsvarer tilstandsklasse God.   

Oksygenforbruket til et i ufortynnet utslipp ved – 45 vil være 4,57 mg/l O2. Sjøvann ved utslippspunktet har omkring 8 mg 
O2/l (DNV GL 2020). Dersom man antar en 10 ganger fortynning (konservativt) vil utslippet ha en oksygenkonsentrasjon 
= 7,54 mg O2/l, dvs en teoretisk reduksjon i oksygennivået her med omkring 6 %.  Beregnet oksygenkonsentrasjon faller 
innenfor kategorien Svært God for oksygen i Veileder 02:2018. Oksygenforbruket forårsaket av ammonium i -45 
vurderes derfor å ha liten innvirkning på resipienten. 

Oksygenforbruket til et ufortynnet utslipp til Vågen vil være 27,42 mg O2. Det antas at utslippet følger overflatestrømmen 
utover i fjorden. Sjøvannet ved utslippspunktet har omkring 10 mg O2 /l.  Dersom man antar en 10 ganger fortynning 
(konservativt) vil utslippet ha en oksygenkonsentrasjon = 7,3 mg O2/l, dvs en teoretisk reduksjon i oksygennivået her 
med omkring 27 %.  Beregnet oksygenkonsentrasjon faller innenfor kategorien Svært God for oksygen i Veileder 
02:2018. Oksygenforbruket forårsaket av ammonium i Vågen vurderes derfor å ha liten innvirkning på resipienten for 
seg.  

Oksygenmålinger foretatt i april 2020 (DNV GL 2020) viser imidlertid Svært God tilstand i Vågen. Vågen har fra før 
tilstandsklasse ikke god mhp vannregionspesifikke stoffer, kjemisk tilstand og bløtbunnsfauna. Det er derfor ikke grunn 
til å tro et en økning i ammoniums tilførsel representerer en vesentlig tilleggsbelastning for miljøtilstanden i Vågen, men 
det anbefales at bedriften fortsetter overvåkning av oksygennivået. 

Oppsummerende konklusjon 
Gitt fortynningspotensialet i indre basseng er det ikke grunn til å tro at utslipp av salt vil ha noen negativ påvirkning på 
resipienten. For ammonium vil pH i sjøvannsresipienten medføre at utslippet hovedsakelig foreligger som NH4+. På 
grunn av fortynningspotensialet i fjordresipienten, i tillegg til en vesentlig tilførsel av ferskvann til Vågen, er det i forventet 
at utslippet rask fortynnes til konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse God både i indrebasseng og i Vågen. 
Oksygenmålinger foretatt i april 2020 (DNV GL 2020) viser Svært God tilstand i Vågen. 
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 Vågen har fra før tilstandsklasse «Ikke god» mhp en del  vannregionspesifikke stoffer, kjemisk tilstand og 
bløtbunnsfauna. Det er derfor ikke grunn til å tro et en økning i ammoniumstilførsel representerer en vesentlig 
tilleggsbelastning for miljøtilstanden i Vågen, men det anbefales at bedriften fortsetter overvåkning av oksygennivået. 
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