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Oppfølging av Eras Metall AS i Høyanger 
 
I februar i år ble det avdekket at Eras Metall AS i Høyanger hadde overskredet sin 
utslippstillatelse for kvikksølv betydelig. Bedriften har en tillatelse fra myndighetene til å 
slippe ut 1 kg kvikksølv målt som løpende 12 måneders middel. Basert på målerapporter som 
kom frem under en SFT-inspeksjon i februar viste det seg imidlertid at kvikksølvutslippet kan 
være på hele 55 kg. Dette er en betydelig overskridelse som må få alvorlige konsekvenser for 
bedriften. SFT fulgte opp med brev til Eras Metall som krevde umiddelbar stans i driften for å 
stanse overutslippet av kvikksølv til luft.  
 
I SFTs brev til bedriften skriver forurensningsmyndigheten at de ”..gjennom den årlige 

egenrapporteringen er gjort kjent med at kvikksølvutslippene til luft tidvis kan ha ligget noe 

over utslippsgrensen.” SFT kritiserer også bedriften for manglende innrapportering siden 
bedriften i lengre tid har vært klar over de kraftige overskridelsene i kvikksølvutslippet.   
 
Prioritert miljøgift 
Kvikksølv er en prioritert miljøgift. Det er en nasjonal målsetting at utslipp av disse stoffene 
skal stanses eller reduseres vesentlig. Ca. 30 stoffer eller stoffgrupper er prioritert og ført opp 
på prioritetslisten, deriblant kvikksølv. Kriteriene for å komme på denne listen er at stoffet er 
lite nedbrytbart, hoper seg opp i levende organismer og har alvorlige langtidsvirkninger for 
helse, eller er svært giftige for miljøet. 
 
I 2005 la Miljøverndepartementet frem en handlingsplan for å redusere utslipp av kvikksølv. 
Handlingsplanen har satt ambisiøse mål for utslipp av kvikksølv: 
 

1. Kvikksølvutslippene skal reduseres vesentlig innen 2010 i forhold til 1995-nivået. 
2. Utslipp og bruk av kvikksølv skal stanses innen 2020 (generasjonsmålet) 

 
Blant de viktigste tiltakene er pekt på ”..å fortsatt stille strenge krav til utslipp av kvikksølv 

fra industrien.” Handlingsplanen forteller oss at utslippene av kvikksølv fra landbasert 
industri er redusert med 15 % siden 1995.  
 
Mye å bevise 
Troverdigheten til bedriften er syltynn etter flere avsløringer. I januar i år ble Eras Metall 
bøtelagt som følge av ulovlig utslipp av 15 tonn slurry til Høyangerfjorden. I tillegg til det 
alvorlige kvikksølvutslippet er det også avdekket overskridelser av flussyre til luft. Bedriften 
har tillatelse på 50 kg flussyre men beregninger tilsier at årlig utslipp kan være så høye som 
500 kg pr. år. 
 



Bedriften har vist at de ikke tar utslippsbegrensninger og negative miljøpåvirkninger på alvor. 
Utslippene må reduseres kraftig og det må grundig dokumentasjon til før bedriften eventuelt 
kan få tillatelse til å starte opp igjen: 
 

• Det må avklares hvor store de faktiske utslippene har vært. Ikke bare for 2008, men 
også for foregående år.  

• Det må gjennomføres helse- og miljøvurderinger knyttet til de aktuelle utslippene. 

• Det kan ikke tillates at bedriften gjenopptar driften før det er grundig dokumentert at 
gjennomførte tiltak vil redusere utslippene betraktelig og innenfor rammen av 
eksisterende utslippstillatelse. 

• Bedriften har i lengre tid vært klar over sine kraftige overskridelser i utslipp av 
kvikksølv. Dette må få konsekvenser og myndighetene må følge opp dette ved å 
anmelde Eras Metall for alvorlig brudd på sin utslippstillatelse.  
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