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Sammendrag:

Dok.ID Arkivsa.k Brevdato AvsenderlMottaker Tittel
m

12/8546 I 12/2012 02.10.2012 Skj erstadfj orden ORIENTERIG TIL KOMMNE
vannområde I SKJERSTADFJORDEN

VANNOMRÅDE OM PROSESS
RUNDT KARAKTERISERIG AV
VANNFOREKOMSTENE I
VANNOMRÅDET OG HØRIG AV
DOKUMNTET VESENTLIGE
VANNORV ALTNINGSSP0RSMAL

12/8218 I 09/997 14.09.2012 Klima- og SULITJELMA GRUVEFELT -
.

foruensningsdirektoratet PÅLEGG OM A FORTSETTE
OVERV AKIGEN OG VARSEL OM
pALEGG OM A VURDERE BEHOV
FOR A GJENNOMFØRE NYE
TILTAK I OMRDET

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.



_ Skjerstadfjorden vannområde. ww.vannportalen.no/nordland
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Orientering til kommunene i Skjerstadfjorden vannområde om prosess
rundt karakterisering av vannforekomstene i vannområdet og høring av
dokumentet vesentlige vannforvaltningsspørsmåL.

Bakgrunn

Innen 2015 skal det utarbeides en forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram for alt vann i

Nordland. For mer informasjon se http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=36681

Vannforskriften legger opp til en samordnet og tversektorielI forvaltningsmodell der både

sektormyndigheter og kommuner skal bidra med informasjon, kunnskap og overvåkingsdata.
Arbeidet med vannforskriften er hjemlet i følgende lover; plan og bygningsloven,

forurensningsloven og vannressursloven.

I utarbeidelsen av forvaltningsplanen må kommunene bidra aktivt både i arbeidet med

kunnskapsgrunnlaget og planleggingsarbeidet. Gjennom levering av kunnskap og data til FMNO skal

kommunene bidra til å kartlegge miljøtilstanden i sin kommune. Kommunen skal også innenfor sine
ansvarsområder bidra til analysen av hvilke tiltak som må gjennomføres for at vi skal få et godt og

tjenlig vannmiljø. Kommunene har dessuten særlig mye kunnskap om forholdene i

vannforekomstene, hva som påvirker dem og hvilke rettigheter og interesser som knytter seg til dem.

Kommune er med andre ord en veldig viktig premissleverandør i dette arbeidet.

Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål er en midtveis høring i arbeidet med

Forvaltningsplan med tihørende titaksprogram for vann region Nordland og Jan Mayen.

Høringsfrist er 01.01.2013. Dokumentet gir en beskrivelse av vannmiljøtilstanden i hele
vannregionen og alle ti vannområdene. Det gir videre en oversikt over både utfordringer og
påvirkninger på vannmiljøet. Forslag til Vesentlge vannforvaltningsspørsmål i Nordland kan du

finne på www.vannportalen.no/nordland (under plandokumenter) og på www.nfk.no/miljo

(under vannforvaltning). For vannområde Skjerstadfjorden finnes en beskrivelse av tilstand og
utfordringer på s 58-62.

i brev fra vannregionmyndigheten (Nordland Fylkeskommune) av 01.07.2012, adressert til
regionrådene og kommunene i Nordland, bes det om tilbakemelding på følgende punkter:

. Er det tydelig hvilke vannforvaltningsspørsmål, utfordringer og påvirkninger som er

vesentlige i vannregionen?
· Er det spørsmål, utfordringer eller forhold du savner, eller som du mener er mangelfullt

feil beskrevet?
. Har du data, kunnskap eller observasjoner som kan supplere og styrke

kunnskapsgrunnlaget som er brukt i dokumentet?
· Er det tydelig hvordan dokumentet om vesentlige vannmiljøspørsmål vil bli brukt etter

høringen?
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. Er det tydelig hvordan man kan delta i arbeidet videre, og hvordan man kan finne

informasjon?

I Vannområdeutvalgets konstituerende møte avhold på Fauske 25.09.2012 ble følgende vedtak

fattet:

Se også (http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=68718)

I-HÚingSdÕk~mën-tet5irkulerestÚ~-Se-;'-trãipersoñ-eíli kommuneneinnen VA~--l Torstein Kristens~~---'------ -----1l pl~ll og landbru'5 f~i: tl!l?akef!eIEIrig __ _______ __ __ __ l. _ __ _.. __ ¡ 28/9-2012

I ~rosessen presenteres som orienteringssak for formannskap, PNM utvalg i ! Torstein Kristensen i 04.10.2012

f- °m.rn_~ri~~__________________________________ --------L---------------f----- -- --

I_:t~;~~~~r~:~ ~~:ans~~~~:r~ll~~~;r~~fjOr~::~ler_tit_~~~~=e~d_i:9er o~___l~~r~tein~:~:~~nse~__ t01.: ~~~~!_~____i i!
! VOU godkjenner endelig høringssvar i vou i 15.12.2012 !~__~_~__.__~_~_____._____...__~_________._________~__.t~_.._______._._._______--_______~__--

Gjennomgang av klassifisering og risikovurdering av vannforekomster i
Skjerstadfjorden vannområde

Dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål gir på side 58 til 62 en oversikt over status for

arbeidet med karakterisering av vannforekomstene i vannområde Skjerstadfjorden. Av dette

fremgår at et betydelig antall innsjøer, elver og kystvannforekomster er i risiko eller mulig risiko

for å ikke oppnå god status innen planperioden. Arbeidet er p.t. ikke ferdigstilt fra

fylkesmannens side, og det mangler i mange tilfeller måledata som kan klargjøre situasjonen. I

brev fra Miljøverndepartementet av 06.07.2012 adressert til vannregionmyndighetene og
kommunene gjøres følgende klart: ((Karakteriseringsresultatet, slik det fremgår av

karakteriseringsveilederen, skal imidlertid kvalitetssikres fram mot 01.05.2013))

I Vannområdeutvalgets konstituerende møte avhold på Fauske 25.09.2012 ble følgende vedtak
fattet:

Se også (http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=68718)

r------------------------- ----------------,-----------------T-------
¡ VOU gir prosjektleder i oppdrag Il gjennomgIl inndeling, karakterisering i ¡

! og risikovurdering av alle vannforekomster i vannomrllde Skjerstadfjorden i

! og supplere denne med datagrunnlag, lokal kunnskap og vedtatte ønsker i Torstein Kristensen i 01.03.2013

I__~~~~~d~a~~~~~~~_k~~~v~~~~a_~~eri::~:_~::~=_::ne~~_____L___ ___________ L_________ _-1
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Nærigs- og handelsdeparementet

Postboks 8014 Dep
0030 OSLO

Klassenng \id.
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bi- - 9 forurensningsdirektoratet

ostboks 8100 Dep:0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06

E-post: postrnottak(§klif.no

Internett: ww.klif.no

Dato: 14.09.2012

Vår ref.: 2011/385 408
Deres ref.:

Saksbehandler: - Kar Kjønigsen, telefon: 22573501

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

Klima- og:forurensningsdirektoratet pålegger Nærigs,- og handelsdepartementet

(N) i Jortsette .overvåkigenav vannJoaliteten i Langvatn og overløpsvannet fra.

gruva. Samtidig varslet vi at vi vú¡'dererå 'pålegge NH i inkludere biologiske
undersø.kelser i overvåkingsprogrammet og også vurdere behov for å gjennomfø~e
'nye tiltak Î oniådetoppmot målsettgen fra 19930niåredusere
kobberkonsentrasjonen i utgående vann fra Langv.atn ned ti 10 fLgl. Vurderigen _
skal omfatte forventet effekt av en sli reduksjon-og kostnader forbundet med
eventuelle nødvendige tiltåk

Vi viser 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 15.11 2010 med varsel om pâlegg om yterligere
undersøkelser i Sulitjelma grvefelt, brev fra dere 21.02 20n, møte om saken 27.01.2011
og vår brev-av 23.05.2012 der vi ettlyste status for rapporter fra undersøkelsene i
området.Bakgrunn .
Grvedriften i Sulitjelma ble nedlagt ì 1991, og oppryddigstiltak ble gjenomfør frem til
20D4. De vikìgsteforuensnmgsbegrenseide Hltâkene harbestâft ivaifYlliig av store
deler av grvesystemet i Nordgrvefeltet med samlet overløp pâ Grstoll-nivå. I april

2005 ble det overløp fra grvesysteiet i Nordgrvefeltet etter at de endelige tiltakene i
forbindelse med vannfYUingen ble avslutt i november 2004. I følge blant anet

rapporten "Opfølgig av forurensnngssitusjonen i Sulitjelma grvefelt, Fauske

Akut forurensning: Teiefon 110 _ Organisasjonsnr.: 970 935 657
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kommune - Undersøkelser i 2010"-2011 n som er utarbeidet av Niva på oppdrag fra
Direktoratet formineralforvaltnng, har konsentrasjonene for kobber og alumium vist en
økende tendens i tiden etter overløpet. Vannengdene fra grveområdet har også de siste

_ årene vært betydelig høyere enn i tidligere år, og dette har fø til økt metallbelastng 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 bakgrstransporten 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
Lanatn skulle- reduseres til 10 llg/l.

Vi gjør oppmerksom på at yanforskrften, som trådte i kraft 1.01,2007, fastsetter
miljømål for vanforekomster og indeler vanorekomster i fem tilstadsldasser.
Mijømålene i vanforskrftens §§-4 - 6 i ~år ut på at tilstanden i vanorekomstene skal
beskyes mot forrgelse, og forbedeRmed mål om å oppå god økologisk tilstand og
god kjemsk tilstd. Dersom utslippet fu SulìtjelmaoIìdet fører til at
SuiìjeÍnavassdraget endrertilstdsklasse i negativ retng,vil det foreligge en

forrgelse.

- - Kijfs vurdering
Vi mottok rapporten "Utredning av forhold knytet tilgtveavrennng ;fa Suiìjelma-

feltene: Tålegrenser for ferskvansfisk, effekter på martmijø, samt brsmnster og
~ holdnnger til området hos lokalbefolkngen" på mail:fa Niva 8.062012. Rapporten ble

laget på bestillig fra Direktoratet for Mineralforvaltng eter pålegg fra Klif til NH.
I rapporten kommer det frem at årlig transPort av metaller ut av Langvatnet er beregnet til- -
rudt 15-20 tonn kobber, 20-25 tonn si og 55-62 kg kadmum og at kobbervået i
Langvatnet (målt ved Hel1aro) har stabilser seg på rudt 20 llg/l.

Dette betyr at kobberkonsentråsjonen i utløpet fra Langvatn er 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 biologiske undersøkelser i

overåkgsprogramet.

Det må også foretas en vuderg av om det må gjenomføres nye
foruensnigsbegrensende 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 vanalieten i Langvatn og overløpsvanet fra grva som i foregående
år. Overåkgen skal videreføres i same fonn og omfang som tidligere, slik at
resultatene kan samenignes fra år til år. Påviknngen vanafterkene oppstrøms
Langvatn har på metallkonsentrasjonene skal også vuderes.

Se i tilegg nedenforstående varsel om å inudere biologiskè und~søkelser i
overåkgen. -

Tidsfrist
Overåkgen må fortsete uten opphold fra dagens overåkng.

Klageadgang
Vedtaket onl å fortsete overåkng kan påkages til Miljøverdeparementet inen 3 uker
fra dette brevet er mottatt. Klagen bør begres og skal sendes Klif.

Varsel om pålegg omå inkludere biologiske undersøkelser i overvåkingsprogrammet
og å vurdere behov for gjennomførig av nye tiltak
Med hjemmel I foruensnigslovens § 7 fjerde ledd, varslèr Klif atvi vil vurdere å. .
pålegge NHD å iiudere effekter på relevant biologisk matenale fra utløpet av Langvatn
og ned til Skjærstàdfjotdeni overåkgspogramet. NHmå konuemed forslag til
hvor ofte det er nødvendig å ìnudere prøvetakg av.biologisk matenale for å kue
følge eventuelle effekter av utslippet på biologien i området.

Med bakgr i tidligere pålegg og konkusjonene i mpporten som ble oversendt oss fra
Niva, ber vi NH om å vudere resultatene i ovenevnte rapport opp mot målsettgen
om å rediisere kobberoldet fra rudt 20 p.g/ til 10 iig/. Vurdergen må også omfatte
forventet effekt av en sHk reduksjon og kòstnader forbundet med eventuelle nødvendige
tiltale

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

Med hilsen

Kopi til:
Fauske koniune
Diektoratet for mineralforvaltng
Fylkesmanen i Nordland
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