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Executive summary  
Elkem Bremanger søker herved om økte utslippsgrenser. Bakgrunnen for søknaden er at Elkem Bremanger 

ønsker å utvide eksisterende HQ-anlegg. I tillegg er det store endringer i kvaliteten på tilgjengelige råvarer. HQ-

anlegget ved Bremanger produserer høyrene silisiumprodukter (Silgrain HQ® ) inn mot spesialmarked som 

batteri, solceller og elektronikk. Tilgangen på rene råvarer er krevende i dagens råvaremarked og man ser at 

forurensingene i tilgjengelige råvarer stadig øker. Man ser spesielt at krom øker i råvarene inn til Elkem 

Bremanger, og råvaretilgangen i verden gjør at det ikke finnes tilgjengelige alternativer. Det er derfor usikkert om 

Elkem Bremanger vil klare å etterleve dagens utslippsgrenser for aluminium, jern og krom ved utvidelse og økning 

av krom i råvarer.  

DNV har gjennomført en miljørisikovurdering for økt utslipp av aluminium, jern og krom. DNV vurderte også om 

utvidelsen av HQ anlegget ville ha en effekt på pH forholdet i resipienten. Miljørisikovurderingen viste for alle tre 

tungmetallene at økning i utslipp ikke vil belaste fjorden ytterligere, og surheten i resipienten før og etter utvidelsen 

vil være tilnærmet lik. Elkem Bremanger søker derfor om utvidet utslippsgrenser for aluminium, jern og krom.  

 

Bakgrunn  
Elkem ASA er rangert som ledende på bærekraft og klima, og har mottatt «Gold» rangering innen bærekraft fra 

EcoVadis. Elkem lager produkter som er avgjørende for grønne løsninger, ved blant annet å levere kritiske 

materialer til elbiler og fornybar energi. Elkem Bremanger ønsker å bidra som en sentral aktør i det grønne skiftet. 

Elkem Bremanger (EB) er det mest spesialiserte verket i Elkem – familien, og har to verdikjeder; Inokulanter og 

Silgrain i tillegg til Mikrosilika. Det er stor etterspørsel for EB sine produkter, og stort fokus på produktutvikling. 

Silgrain er et spesialprodukt som gjennom flere våtkjemiske rensetrinn har en renhet på over 99% Silisium (Si). 

Silgrain HQ er ytterligere renset til et Si innhold på over 99.5%. Silgrain HQ blir blant annet brukt innen 

batteriindustrien, og er ansett som et viktig produkt for det grønne globale klimamålet med å redusere fossile 

utslipp.   

EB satser stort på økt bruk av bio-karbon, sirkulær økonomi og gjenbruk av bi-produkter. Virksomheten har de 

siste ti årene vist tilpasningsdyktighet og ønsker nå å rette fokuset mot det grønne skiftet. Dette ønsker EB å gjøre 

ved å øke graden av spesialisering, og kunne fortsette å levere silisium til batteriforskning, store 

utviklingsinstitusjoner og kunder. For å klare å levere til etterspørsler fra kunder, ser vi oss nødt til å utvide HQ 

anlegget vårt.  

Elkem Bremanger har i tillatelse 2013.100.T revidert 29.08.2022 etter forurensingsloven tillatelse til å slippe ut 

mengdene gitt i Tabell 1. til sjø. Gjennomføring av overnevnte prosjekt vil medføre en risiko for at virksomheten 

kommer til å overskride dagens utslippsgrensen for aluminium, jern og krom.  



 

3 
 

 
Tabell 1: Grenseverdier gitt i tillatelsen 2013.100. T for utslipp til vann. 

 

Produksjonsramme Silgrain  
I tillatelse 2013.100.T gitt av forurensningsmyndighetene har Elkem Bremanger en produksjonsramme for 

hydrometallurgisk videreforedling av opptil 50 000 tonn silisiummetall (Silgrain). Virksomheten vil fortsatt etterleve 

grensen for hydrometallurgisk videreforedling av opptil 50 000 tonn silisiummetall (Silgrain), det er kun forholdet 

mellom Silgrain og Silgrain HQ® som endres.  

Utslippstall ved utviding  
En utvidelse av Silgrain HQ® produksjonen vil på grunn av prosessens høyere rensegrad for produktet og at økt 

andel av produksjonen vil være rettet mot Silgrain HQ® medføre et noe forhøyet utslipp av enkelte 

konsesjonsbelagte elementer, og gå ut i fjorden via eksisterende utslippsarrangement på ca. 45 m dybde. Basert 

på historisk utslippsdata og planlagt designbasis, har en gjort en estimert utslippsberegning ved utvidelse. Det er 

estimert at en økt utvidelse av anlegget vil medføre økt utslipp av tungmetallene aluminium, jern, nikkel og krom til 

vann.  

Tabell 2 viser historiske utslippstall til virksomheten, og estimert økning i utslipp ved utvidelse av HQ-anlegget. Det 

er estimert at utslipp av aluminium vil øke med ca. 7400 kg/år, utslipp av jern vil øke med ca. 6300 kg/år, utslipp 

av nikkel vil øke med ca. 16 kg/år og utslippet av krom vil øke med ca. 9 kg/år. Økt utslipp i forbindelse med 

utvidelse av HQ-anlegget vil ikke medføre økt utslipp av suspendert stoff. Basert på historiske tall, vil økning i 

utslipp ikke medføre overskridelse av nåværende utslippsgrense som er 130 kg/år for nikkel. Virksomheten er 

usikker på om grensene for aluminium, jern og krom vil etterleves ved utvidelse. Virksomheten vil ta en ny 

vurdering om rammen kan reduseres etter et par år innkjøring av utvidelsen.  
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Tabell 2: Oversikt over utslippsgrense til vann gitt i utslippstillatelsen, og historiske utslippstall for Elkem Bremanger. Estimert 
økning i utslipp basert på design (kg/år), og omsøkte grenser.  

  Grenser  Omsøkt ny 
grense  

2018 
(Silgrain)  

2019 (Silgrain + 
tynnstøp) 

2020 (Silgrain 
+ tynnstøp) 

2021 (Silgrain + 
tynnstøp + 
diffuse) 

Estimert 
økning i 
utslipp basert 
på design  

Fe 100 tonn/år 120 tonn/år 102 95 123 90 6,3 

Al 65 tonn/år 80 tonn / år 40 56 83 64 7,4 

Ca Ingen grense          0,7 

Ti Ingen grense          0 

As Fastsettes 
senere 
(kg/år) 

   3,27 3,165 3 0 

Cd Fastsettes 
senere 
(kg/år) 

   0,09 0,03 0,006 0 

Cr 120 kg/år 160 kg/år 70 106 107 130 9 

Cu 180 kg/år  70 94 108 89 0 

Ni 130 kg/år  49 63 76 67 16 

Pb 9 kg/år  0,52 5 2 1 0 

Zn Fastsettes 
senere 
(kg/år) 

   100 88 55 0 

        

 

Miljøpåvirkning av økt utslipp av prosessvann  
DNV har de siste årene gjennomført fjordundersøkelse av Nordgulen og har både god kunnskap og kjennskap til 

fjorden og utslippshistorikken til Virksomheten. De ble derfor tidlig bestemt å bruke DNV for å få en faglig 

vurdering på hvordan økt utslipp vil påvirke miljøet. DNV ble bedt om å vurdere hvordan økt utslipp fra Silgrain 

HQ-anlegg vil kunne påvirke miljøet i forhold til pH og tungmetallene Al, Fe og Cr (Vedlegg 1).  

 Under utarbeidelse av notat ble det tatt utgangspunkt i følgende utslippstall;  

 

Det har i ettertid blitt gjort mer nøyaktige vurderinger og beregninger av forventet utslippstall, som er mindre enn 

først antatt. Virksomheten velger likevel å ta utgangspunkt for vurdering av miljøpåvirkning basert på 

utslippstallene brukt i notatet.  
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Aluminium (Al) og jern (Fe) 

I 2020 gjennomførte Elkem Bremanger ved hjelp av DNV en utvidet fjordundersøkelse. Rapporten har blitt 

oversendt til Miljødirektoratet og ligger ute på norskeutslipp.no. Undesøkelsen er gjennomført i 2020 viste at en 

kan finne små mengder av jern i vannmassene, men det meste blir felt ut som Fe(OH)3 sedimentering ved 

utslippspunktet. Fe som blir funnet i vannmassene viste tilstandsklasse god. DNV tok utgangspunkt i en økning av 

100 tonn/år for Fe til 120 tonn/år, og 65 tonn/år for Al til 80 tonn/år. Miljørisikovurderingen utført av DNV viste at 

økning av Fe trolig ikke vil belaste miljøet ytterligere sammenlignet med nåværende utslipp.  

Rapporten fra 2020 viste at Al feller raskt ut som aluminiumhydroksider Al(OH)3 ved utslippspunktet, men finnes 

også en viss grad løst i vannsøylen. Tilstanden for Al i vannsøylen tilsvarte tilstandsklasse god. 

Miljørisikovurderingen fra DNV tilsier at økningen av Al trolig ikke vil belaste miljøet ytterligere sammenlignet med 

nåværende utslipp. Virksomheten har tatt utgangspunkt i DNV sin miljørisikovurdering (Vedlegg 1), og konkludert 

med at det er ingen grunn til å tro at økt utslipp av Fe eller Al vil utgjøre nevneverdig ytterligere belastning for 

miljøet sammenlignet med nåværende utslipp.  

Krom 

Fjordundersøkelsen fra 2020 viste Cr-konsentrasjonen for biota og i sediment tilsvarte tilstandsklasse «bakgrunn» 

eller «god» for alle stasjoner. Miljørisikovurderingen til DNV tok utgangspunkt i en økning av nåværende 

utslippsgrense på 120 kg/år til 160 kg/år. I tillegg til estimert økt utslipp av krom i sammenheng med utvidelse, har 

virksomheten blitt gjort oppmerksom på at det er økning i verdensmarkedet av krom i råvarer. Dette medfører at vi 

ser behov for å søke om utvidelse av utslippsgrensen for krom. Det vil ikke bli noen endringer i utslippspunkt.  

Miljørisikovurderingen til DNV konkluderte med utgangspunkt i historiske utslippstall og fjordundersøkelser, at det 

ikke er grunn til å tro at økt utslipp av krom med 40kg/år vil ha noe negativ betydning på miljøet.  

pH  

Målinger og vurderinger viser at resipienten har god bufferkapasitet og utslippet fortynnes raskt. Det ble 

gjennomført modelleringer med ulike forutsetninger; i nærområdet til utslippspunktet (mindre enn 50-100m) varier 

endring i pH fra <0,2 til >1,2, avhengig av om man ser på bufferkapasiteten på et gitt dyp eller en vurderer hele 

vannvolumet. Utenfor 100m fra utslippspunktet viste modellen ingen endring i pH, verken før eller etter økt utslipp. 

På bakgrunn av modelleringene som er gjennomført vurderes bufferkapasiteten i fjorden av prosessvannets 

surhetsgrad før og etter et eventuelt økt utslipp til å være tilnærmet like. 

 

Elkem Bremanger vil med dette søke om økt utslippsgrense for aluminium fra 65 tonn / år til 80 tonn /år, 

økt grense for jern fra 100 tonn/år til 120 tonn/år og økt utslippsgrense for krom fra 120 kg/år til 160 kg/år.  

  


