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Sulitjehiia .gruvefelt - Pålegg omå fortsette overvåkingen og varsel om
pålegg òin :å vurdere behov for ågjennoniføre nye tiltak i området

KIiDla- ogforurensningsdirektoratet pãlegger Nærings", og handelslleparteiientet

(N) å fortsette .overvåkigen :av vannJnaliteten i Langvatn og òverløpsvannetfra.
gruva. Saiitidigvarsler vi at vi vúÌ'derer-å 'pål~gge NHãinkl~derebioiogiske. .
undersøkelser i overvãJdngsprograDliiet og ogsã vurdere behov for å gjennomføre
.nye tiltaki oifãdet opp-motniålsettgen fra 19930uiåredusere
kobberkons.entrasjonen i utgående vann fraLangvatn ned fil 10p.gl. Vurderigen
skal omfatte fotventet effekt av en sli rediiksjonog kostnader forbundet med
eventuelle nødvendige tiltak

Vi vìser til brev med pålegg om å gjenomføre tiltak for å redusere'
tugmetallforuensningen fra grveområdet fra 26.01.1993.

Vi viser også .til vår brev av 15. i 1 2010 med varsel om pålegg om yterligere
undersøkelser i Sulitjelma grvefelt, brev fra dere 21.022011, møte om saken 27.01.2011
og vår brev av 23.05.2012 der vi etterlyste status for rapporter fra undersøkelsene i
området.

/

BakgruRn . .
Grvedriften i Sulijelma ble nedlagt ì 1991, og oppryddingstiltak ble gjenomført frem til
2004. De vikigste foruensnigsbegrensende tilakene har bestått i vanfylling av store
deler av grvesystemet i Nordgrvefeltet med samlet overløp på Grstoll-nivå. I april
2005 ble det overløp fra grvesystemet i Nordgrvefeltet ètter at de endelige tiltakene i
forbindelse med vanfyllingen ble avsluttet i november 2004. I følge blant anet
rapporten "Opfølgig av foruensnngssitujonen i Sulitjelma grvefelt, Fauske

Akut forurensning: Telefon 110 . Organisasjonsnr.: 970 935 657
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kommune - Undersøkels.er i 2010'-2011" som er utarbeidet av Niva på oppdra.g fra
DireK:oratet formineralforvaltnng, har konsentrasjonene for kobber og alumium vist en
økende tendens i tiden etter overløpet. Vanengdene fra gtveområdet har også de siste

. årene vær betdelig høyere en i tidligere år, og dette har ført til økt metallbelastnig på
Langvatn. Undersøkelsene viser at tilførslene av kobber fra det vanfylte Nordgrvefeltet
er største kilde for kobbertansporten ut av Langvatn.

Tidligere undersøkelser har vist at de andre forurensningskildene i området er delvis
diffse og fordeler seg på en rekke mindre eneltkilder på begge sider av Langvatn. Den
natulige bakgrstranporten av kobber til Langvatn er tidligere anslått til intil 20% av
transporten ved utløpet.

Målsetnigen i pålegget fra 1993 var at kobberkonsentrasjonen i utgående vann fra
Langvatn skulle- reduSeres til 1 O Jlgll.

Vi gjør oppmerksom på at yanforskrften, som trådte i kraft 1.01 ,2007, fastsetter
miljøiål for vanforekomster og indeler vanorekomster i fem tilstandsklassèr.
Mijømålene i vanforskrftens §§-4 - 6 i .går ut på at tilstanden i vanorekomstene skal

beskyes mot forrngelse, og forbedres ,med mål om å oppnå god økologisk tilstand og

godkjensk tilstd. Dersom utslippet :f Sulitjehnaoiìdet fører tii at
. SulitjeInavassdraget endrertilstdsklasse i negativ retng,vil det fóreligge en

forrgelse.

.' Klfs vurdering
Vi mottok rapporten "Utrednng av forhold knytet tilglveavrennng ;fa Sulitjelma~
feltene: Tålegrenser for ferskvanfisk, effekter på martmiljø, samt brsm~rister og
'holdnnger ti området hos lokalbefolkngeiii på maiIfra Niva 8.06..2012. Rapporten ble

laget på bestillig fra Direktoratet for Mineralforvaltng eter pålegg fra KIìftil NHD.
I rapporten kommer det frem at årlig transpor av metaller ut av Langvatnet er beregnet til
rudt 15-20 tonn kobber, 20-25 tonn si og 55-62 kg kadmíum og at kobbervået i
Langvatnet (målt vèd Hel1ato) har stabilser seg på rudt 20 J1gll.

Dette bety at kobberkonsentràsjonen i utløpet fra Langvatn ei dobbelt så høy som
målsettgen fra pålegget fra 1993. På bakgr av dete mener vi det er nødvendig å

/ . . fortsette overåkgen i vassdraget og også inkudere bìologiske undersøkelser i

overålgsprograiet.

Det må også foretas en vuderg av om det må gjenomføres nye
foruensningsbegrensende tilta i området.
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Pålegg om å fortsette overvåking av vannkvaliteten i Langvatn og overløpsvannet fra

grva
Klif pålegger NHD med hjemel i foruensnigslovens § 7 fjerde ledd, å fortsette
overåkgen av vanaliteten i Langvatn og overløpsvanet fra grva som i foregående
år. Overåkgen skal videreføres i same form og omfang som tidligere, slik at
resultatene kan samenignes fra år ti år. Påvirknngen vanaferkene oppstrøms
Langvatn har på metallkonsentrasjonene skal også vuderes.

Se i tilegg nedenforstående varsel om å inudere biologiskè undersøkelser i
overåkgen. .

Tidsfrst
Overåkgen må fortsette uten opphold fra dagens overåkng.

Klageadgang
Vedtaket om' å fortsete overåkg kan påkages til Miljøverdepareientet inen 3 uker
fra dette brevet er mottatt. Klagen bør begres og skal sendes Klif.

Varsel om pålegg oniåìnkludere biologiske undersøkelser i overvåkingsprogrammet
og å vurdere behov for gjennomførig av nye tiltak
Med hjeinel i fotuensningslôvens § 7 fjerde ledd. varslêr Klif atvi vil vudere å
pålegge NHD å inudere effekter på relevant biologisk materale fra utløpet av Langvatn

og ned til Skjærstàdfjordeni overvåkingspogramet. NHinå komme ined forslag til
hvor ofte det er nødvendig å inudere prøvetakg av.biologisk materale for å kue
følge eventuelle effekter avutslìppet på biologien i området.

Med bakgr i tidHgere pålegg og konkusjonene i rapporten som ble oversendt oss fra
Niva, ber vi NH om å vudere resultatene i ovenevnte rapport opp mot niålsettingen
om å red1lsere kobbernnoldet fra rudt 20 l.g/l til 10 iigl. Vurdergen må også omfatte
forventet effekt aven slik reduksjon og kòstnader forbundet med eventuelle nødvendige

tiltak.

Frist for å vurdere behov for nye tiltak vuderes satt til 1.03.2013 .
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Eventuelle kommentaer til varselet skal sendes Klif inen 3 uker etter at dette brevet er .
mottatt.

Med hisen

Kopì til:
Fauske lmmtune
Direktoratet for míneralforvaltnig
Fylkesmanen i Nordland
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