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Vedtak i styret Hias 10.11.11

• Styret gir sin tilslutning til planene om å etablere et midlertidig deponi 
(mellomlager) for alunskifer på Heggvin. Det forutsettes at tillatelse 
til deponering foreligger og at nødvendige driftsrutiner og opplæring 
er på plass før mottak av masser igangsettes.

• Styret ber administrasjonen, gjennom avtale med Hamar kommune, 
om å sørge for at risikoen for Hias forbundet med prøveordningen 
gjøres så liten som mulig. 

• Styret ber administrasjonen utarbeide en plan for etablering av 
permanent deponi for alunskifer. Om mulig bør de investeringene 
som må gjøres for å etablere et midlertidig deponi gjennomføres på 
en slik måte at de kan inngå i en varig løsning.

3



Heggvin Alun
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Regelverk og myndigheter

• Forurensningsforskriften §2-3 (kom inn i 2009):
• Definisjon på forurenset grunn:…
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Grunn som danner syre eller andre stoffer som kan medføre 
forurensning i kontakt med vann og/eller luft, regnes som 
forurenset grunn dersom ikke annet blir dokumentert,

• Forurensningsforskriften §2-5:
• Tiltak ved terrenginngrep:…

Forurenset masse som ikke disponeres på eiendommen, skal 
leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med 
tillatelse etter forurensningsloven.



Regelverk og myndigheter

• Deponi for potensielt syredannende masser (alunskifer)
– Krav om tillatelse etter Forurensningsloven § 11

• Heggvin Alun har tillatelse fra:
1. Fylkesmannen i Hedmark (16.januar 2017)
2. Statens strålevern (28.november 2016)
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Hva er syredannende masser?

• Potensielt syredannende bergarter/ 
svarte leirskifere
– Svarte leirskifer dannet under 

kambro-silur (500 mill. år siden)
– Kjennetegnes med innhold av sulfider:

• Svovelkis (pyritt) jernsulfid FeS2
• Magnetkis (pyrohotitt) Fe(1-x)S
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Hva er syredannende masser?

• Potensialet for syredannelse 
avhenger av forholdet mellom 
karbonater i bergarten (basisk) og 
sulfider (sure)

• Inneholder tungmetaller
• Sulfid oksiderer til sulfat- 

svovelsyre i kontakt med luft og 
vann
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Forvitret alunskifer



Utlekkingsrisiko

• Tungmetallene er bundet i sulfidene
– Ved oksidasjon av sulfidene blir tungmetallene frigjort
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Syredannelse fører til lav pH – Lav pH øker mobiliteten til tungmetallene

M-385, tabell 1: Eksempler på analyser av vann som har vært i kontakt 
med forvitret og uforvitret alunskifer



Utlekkingsrisiko - eksempler
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Snipetjernbekken ved Taraldrud alunskiferdeponi



Radioaktivitet og strålingsfare

• Svarte leirskifere kan inneholde høye konsentrasjoner av uran
• Ved oksidering/ forvitring vil uran frigjøres
• Konsentrasjonen av uran kan være så høy at bergarten 

tilsvarer lav radioaktivt avfall
– 1000 Bq/kg ≈ 80 mg/kg uran
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M-385: Tabell 2 : Typiske konsentrasjoner av uran (mg/kg) i enkelte bergarter



Radioaktivitet og strålingsfare

• Radongass og strålingsfare
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Stråling:
Deteksjonsgrense 0,1 mSv/år
Eksponeringsgrense, befolkning 1 mSv/år
Yrkeseksponering 20 mSv/år

Radon fortynnes i kontakt med luft –
Ingen risiko for eksponering av 
radongass eller stråling ved utendørs 
arbeid



Alunskiferdeponi – 
Risikoreduserende tiltak
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• Risikoer ved etalering av alunskifer deponi:
• Oksidering/ forvitring av alunskifer

– Utlekking av tungmetaller/ radionuklider
• Til sigevann
• Til grunnvann



Stabiliserende tiltak
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1. Hindre kontakt med luft 
• ved hyppig komprimering etter 

gitte spesifikasjoner (geotekniske 
vurderinger)

• Tildekking med tette masser

2. Hindre forvitring
• Samdeponering med bufrende 

masser (f.eks bunnaske/ betong)



Utforming av deponiet
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Prinsippskisse fra veileder: 1. Sikre at deponivann ikke 
kommer i kontakt med 
grunnvann

2. Sikre at sigevann blir samlet 
opp og renset

Ordinært deponi:
- Dobbelbunntetting

- Bentonittmembran
- HDPE-membran
- Morene som en naturlig 

barriere



Miljøovervåkning i drift
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• Overvåkningsprogram:

• Overvåkning av sigevann i overvåkningsdam
– Kontinuerlig overvåkning:

• Sigevannsmengde
• pH

– Sigevannets sammensetning: 
• Radioaktive grunnstoffer (10 radionuklider)
• Tungmetaller og en del andre uorganiske forbindelser
• Sulfat mm

– Feltmålinger av ledningsevne, temperatur og oksygenmetning

• Overvåkning av grunnvann:
– Grunnvannets sammensetning oppstrøms og nedstrøms (nord og sør for 

deponiet)

Anlegget blir overvåket i forhold til de kravene som stilles i tillatelsene som er 
gitt av Fylkesmannen og Statens Strålevern



Heggvin Alun - Fastsatte rammer og kapasitet

• Årlig ramme på potensielt syredannende masser: 240 000 tonn 
• Total ramme på potensielt syredannende masser: 850 000 tonn

Byggetrinn 1
• IG og rammetillatelse for byggetrinn 1 foreligger 
• Fase 1 klargjort og i drift: Kapasitet: min. 280 000 tonn
• Fase 2 klargjøres vår 2018: Kapasitet : min. 250 000 tonn

Byggetrinn 2
• Byggetrinn 2 omfatter fase 3
• Planer om byggesøknad vår 2018 og klargjøring sommer 2018
• Total kapasitet Fase 1-3:  min. 1 mill. tonn

17



Videre utvidelse
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• Markedet avgjør fremdriften i deponiets 
byggetrinn

• Vi utvikler i takt med markedsbehovet

• TIDLIG DIALOG om kapasitetsbehov er 
meget viktig

• Foreløpig estimat per nye byggetrinn: Samlet 
fase 1 til 3:  min 1 mill. tonn

• Potensiell kapasitet ved alle byggetrinn: ca. 
2 – 2,5  mill.tonn
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Takk for oppmerksomheten!

Kontakt:

Heggvin Alun AS
Una Lund (Daglig leder)

Una.lund@sirkula.no  
Mobile: +47 928 20 772

mailto:Una.lund@sirkula.no

