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Oppsummering  
Elkem Bremanger smelteverk er lokalisert i Svelgen innerst i fjorden Nordgulen. Bedriften produserer 

ferrosilisiumlegeringer, mikrosilika og ulike silgrain-produkter, og har et våtkjemisk anlegg som spiller en sentral 

rolle i renseprosessen av silisium. Fra dette anlegget leveres det svært rent silisium som blir blant annet nyttet 

som råstoff til elektronikkindustrien. Biproduktene aluminiumsklorid (AlCl3) og jernklorid (FeCl3) fra prosessen 

selges som råstoff til PAX og PIX produksjon (vannbehandlingskjemikalier). Kunde/partner av biproduktene, har 

de senere år begrenset oppkjøpsvolumene. Dette har ført til at Elkem Bremanger nå må deponere overskudd av 

AlCl3 som spesialavfall hos godkjent deponi til høge deponi- og transportkostnader.  

Elkem Bremanger jobber målbevisst med å redusere avfall. Det har blitt utviklet en prosess i labskala for utfelling 

av filterkake Al(OH)3 fra AlCl3. Det er et ønske om å ta labskala forsøket videre og bygge et pilotanlegg. I 

sammenheng med pilotanlegget vil det bli et utslipp av NaCl og totalt ammonium som er vurdert til å ha liten / 

ingen negativ miljøeffekt på resipienten.  

  

Innledning  
Elkem Bremanger er et smelteverk som er lokalisert i Svelgen, innerst i fjorden Nordgulen. Bedriften produserer 

ferrosilisiumlegeringer, mikrosilika og ulike silgrain-produkter, og har et våtkjemisk anlegg som spiller en sentral 

rolle i renseprosessen av silisium. Silisium fra ovn renses for hovedsakelig aluminium, jern, kalsium og andre 

sporstoffer i den våtkjemiske renseprosessen og det produseres svært rent silisium, silgrain. Silgrain er et 

finkornet produkt med unike egenskaper, og blir blant annet brukt til elektronikkindustrien. I sammenheng med 

renseprosessen blir det et overskudd av biproduktene aluminiumsklorid (AlCl3) og jernklorid (FeCl3). Under 

utstøping på ovn dannes også nitrogenforbindelser på metallet, og disse nitrogenforbindelsene ender opp som 

ammonium (NH4
+) i den sure AlCl3 løsningen. 

På 90-tallet ble de utviklet en ekstraksjonsprosess, som gjorde det mulig å skille AlCl3 og FeCl3 fra hverandre. Det 

resulterte i at all overskuddsyre fra anlegget som tidligere ble sluppet til sjø kunne bli solgt . AlCl3 og FeCl3 blir 

solgt som råstoff til PAX og PIX produksjon. PAX og PIX benyttes som vannbehandlingskjemikalier. 

De senere år har det ikke til enhver tid vært samsvar mellom produksjon av kjemikalier og kundebehov. Elkem 

Bremanger har i perioder måttet deponere overskudd av AlCl3 som spesialavfall hos godkjent deponi. Videre har 

deponiet begrensinger i mottak både med hensyn til mengder og tider for mottak. Begrensinger i mottak hos 

deponi kombinert med høye deponi- og transportkostnader gir i dag en sterk begrensning for produksjonen ved 

Elkem Bremanger.  

Elkem Bremanger jobber målbevisst med å redusere avfall. Et arbeid med å vurdere muligheten for å unngå 

deponi av spesialavfall har med denne bakgrunnen blitt gjennomført sammen med vår kunde/partner. En serie 

forsøk i labskala er gjennomført, og det er demonstrert en prosess hvor det felles ut en filterkake Al(OH)3 fra AlCl3 

ved tilsats av base. Virksomheten ønsker nå å ta denne prosessen videre og bygget et større pilotanlegg for 

utfelling av Al(OH)3. Kapasiteten til pilotanlegget dimensjoneres til å prosessere ca. 2000 tonn AlCl3 per år, som 

korresponderer med produksjon av 400 tonn filterkake til deponi per år. Filterkaken vil bli deponert som ordinært 

avfall til godkjent deponi. Planen er å tilpasse mengden som prosesseres slik at deponi for spesialavfall unngås. 

For 2021 ble det deponert ca. 1100 tonn AlCl3 til godkjent deponi (gitt begrensninger til deponiet).  

 

 

 

 
 

 

 



 

Filterkake – Pilotanlegg 
 

Prosessen  
Filterkake Al(OH)3 kan produseres fra AlCl3 ved å øke pH i løsningen ved hjelp av NaOH. Al(OH)3 feller ut 

sammen med andre metallhydroksider (se Figur 1.) og ammonium vil gå over til gassform som NH3. Gassen vil gå 

gjennom en scrubber, hvor den blir vasket surt for å få NH3 tilbake i vannløsning som NH4
+. Den sure løsningen 

med ammonium og saltløsning fra utfellingen er tenkt sluppet til sjø, og filterkaken Al(OH)3 vil bli deponert hos 

godkjent deponi. 

 

 

Figur 1: Prosessflyt diagram for filterkake anlegget.  

 

Tidsplan 
Elkem Bremanger er i planleggingsfasen med å sette opp et eget pilotanlegg med en kapasitet på inntil 2000 tonn 

AlCl3 per år. Dersom investeringssøknaden og øvrige søknader blir godkjent, er det planlagt å montere 

pilotanlegget Q3/2022. Planen med pilotanlegget er først og fremst å optimalisere utfellingsprosessen og øke 

kunnskapen for optimalisering av prosessen.  Antatt varighet av drift pilotanlegg er inntil ca. 5 år. Gjennom 

uttesting av prosessen oppnås god kunnskap om driftsbetingelser, innsatsfaktorer, utbytte og HMS-relaterte 

forhold. Erfaringsdata vil inngå i en evt. søknad om bygging av et senere fullskalaanlegg, som vil omfattes av en 

ny utslippssøknad. 

 

Avfall  
Metallene vil som nevnt felles ut som hydroksider, og danne en såkalt filterkake. Filterkaken er foreløpig tenkt å 

deponeres hos lokalt deponi. Virksomheten har allerede vært i dialog med deponiet og informert om prosjektet og 

avfallet som vill oppstå. Basert på analyser, ristetester og utlekkingstester har de gitt oss tillatelse til å deponere 

filterkakene hos dem. Totalt deponibehov vil ved utfelling reduseres til ca. 1/5 av opprinnelig tonnasje, og all AlCl3 

som går gjennom anlegget vil ikke lenger ha behov for lang transport og bli deponert som spesialavfall.  

Al(OH)3 er et stoff som brukes i forskjellig industri, som for eksempel i sementindustrien. Virksomheten har 

foreløpig ikke greid å finne andre alternativer enn deponi for filterkaken, men dette vil være viktig for Elkem 

Bremanger å jobbe videre med. Det er et mål om at det på sikt ikke skal være nødvendig å deponere filterkaken. 

Resultatet av dette vil avhenge av videre tester og kompetansen som blir opparbeidet med drift av pilotanlegget.  

 



 

Utslipp  
Mesteparten av tungmetallene vil felle ut i filterkaken, og de vil derfor være lite tungmetall utslipp fra 

filterkakeanlegget. De har blitt tatt vannprøver fra testforsøkene, som viser at tungmetallanalysen for de fleste 

tungmetaller er under deteksjonsgrensen. Det har blitt gjort en konservativ estimering av utslippet, hvor en har satt 

analysert av tungmetaller under deteksjonsgrensen til 1 kg. Tabell 1 viser konservative utslippstall for de 

forskjellige tungmetallene og historiske rapporteringspliktige utslippsdata. Aluminium og jern utgjør volummessig 

størst andel av bedriftens utslipp til Nordgulen, men det forventes ikke utslipp av jern fra filterkakeanlegget og 

utslipp av aluminium er estimert til ca. 700 kg/år. Sammenliknet med tidligere år, forventes det ikke at utslippet 

kommer til å overskride grensen gitt i tillatelsen til virksomheten under normale driftsforhold. For arsen er det gjort 

en konservativ tilnærming (selv om analyser viser under deteksjonsgrense 5 mg/kg) med estimert utslipp av 1 

kg/år fra filterkake anlegget. Eventuelle tungmetallutslipp vil gå til -45 m deponiet.  

 

Komponent Grense gitt i 
tillatelsen  
(kg)  

Utslipp 
filterkake 
kg/år  

Rapporterings 
pliktig utslipp  
2018 (kg) 

Rapporterings 
pliktig utslipp 
2019 (kg) 

Rapporterings 
pliktig utslipp 
2020 (kg) 

Ba  Ingen 80       

As 
Fastsettes 
senere  1 3,1 3 3 

Fe 100000 0 101966 94971 122875 

Al 65000 700 40103 55659 82940 

Ca  Ingen  425 30115 25429 39474 

Cd 
Fastsettes 
senere  1 0,01 0,05 0,03 

Cr 120 3 71 105 107 

Cu 180 1 71 93 108 

Mn  Ingen <3 520 498 603 

Ni 130 1 49 63 76 

Pb 9 1 0,8 2 2 

Zn 
Fastsettes 
senere  1 103 95 88 

K  Ingen 200       

B  Ingen         

Mg  Ingen 3 648 553 799 

Na*  Ingen 313000       

Cl**  Ingen 423000       

Total N  Ingen  3100       

* Na frå NaOh      
** Cl frå AlCl3      

 

I forbindelse med etablerering av et filterkakeanlegg, vil bedriften få et tilleggsutslipp av ammonium og NaCl. 

Elkem Bremanger har derfor rådført seg med DNV for å vurdere miljøeffekten og risiko ved å slippe ut ammonium 

og NaCl – se Vedlegg 1. NaCl vil blandes og slippes ut sammen med -45 m avløpsstrømmen. DNV har vurdert at 

gitt fortynningspotensialet i indrebasseng, er det ingen grunn til å tro at utslipp av NaCl vil ha noe negativ 

påvirkning på resipienten. Elkem Bremanger legger DNV sine vurderinger til grunn, og konkluderer med at det ikke 

vil ha noe negativ effekt på resipienten å slippe ut NaCl.  

Ved oppstart av pilotanlegg, vil det forekomme utslipp av ammonium (totalt nitrogen) til Vågen og -45 m 

utslippspunktet. DNV har vurdert miljøeffekten på begge utslippspunktene og forventer at utslippene raskt vil 

fortynnes i resipienten til konsentrasjon tilsvarende tilstandsklasse «God». Basert på eksterne og interne 

vurderinger, vurderer virksomheten at utslippet av ammonium ikke vil ha en vesentlig negativ belastning på 

resipienten. 



 

 

Overvåking  
Under oppstart av piloten vil det bli tatt regelmessige prøver for å kartlegge og dokumentere utslippsmengder. 

Etter oppstarten vil det bli gjort en ny vurdering av prøvetakingsfrekvens for å sikre tilstrekkelig overvåking av 

utslippene både til Vågen og -45 deponiet.  

 

Søknad – midlertidig pilotanlegg 
Det omsøkte pilotanlegget medfører totalt en miljøgevinst for Elkem Bremanger. Deponi som mottar spesialavfall 

har en begrenset tidshorisont, og bedriften må derfor finne andre alternative løsninger for håndtering av AlCl3. 

Med forslått prosess som skal testes ut i pilot, vil total deponimengde reduseres, og behovet for lang transport vil 

reduseres. Langsiktig mål er null deponi, og utnyttelse av alle sidestrømmer. 

Elkem Bremanger søker med dette om tillatelse til å starte opp et midlertidig pilotanlegg – Filterkake, som 

vil innebære utslipp av NaCl og totalt nitrogen til resipienten.  

 

 

Vedlegg 1: Miljøvurdering pilotanlegg – filterkake  


