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Høringsuttalelse – Søknad om økte utslippsgrenser ved Rio Doce 
Manganese Norway i Mo i Rana 
 
 

Rio Doce Manganese Norway søker om økt utslippstillatelse for kvikksølv til luft, samt 
sink og kobber til vann. Bellona anbefaler at søknaden ikke innvilges. Bedriften har i 
lang tid ligget langt over tillatte utslippsgrenser. Produksjonen må justeres ned i 
henhold til kravene i eksiterende tillatelse frem til fungerende renseteknologi er 
installert.   
 
Rio Doce Manganese Norway (RDMN) har i en årrekke brutt utslippskravene på en rekke 
tungmetaller. De søker nå myndighetene om å doble utslippet av kvikksølv til luft fra 10 til 20 
kg. Videre søker de om en kraftig utslippsøkning for sink og kobber til sjø. For sink søkes det 
om en økning fra 50 kg til 4000 kg. For kobber søkes det om en økning fra 100 kg til 700 kg. 
På bakgrunn av både størrelsen på utslippsøkningene og bedriftens historikk anbefaler 
Bellona at søknaden ikke innvilges. Det er nå på høy tid at bedriften rydder opp i sine utslipp 
av tungmetaller og fremskaffer massebalanse. Forsinkelser grunnet lovnader om rensing fra 
bedriftens side kan ikke lenger tolereres. Produksjonen totalt på anlegget, både ved 
sinterverket og smelteovnene, må justeres ned slik at de opprettholder kravene i den gjeldende 
utslippstillatelsen. Først når bedriften har installert renseteknologi og kan legge frem grundig 
dokumentasjon på renseeffekt og reduserte utslipp, kan bedriften gå tilbake til normal 
produksjon.     
 

Utslipp til 
vann Tillatelse 

Ny 
søknad 2007 2006 2005 2004 2003 

Zn (kg) 50 4000 2660 
ikke 

rapportert 673 11600 1200 

Cu (kg) 100 700 550 
ikke 

rapportert 138 482 65 

                

Utslipp til luft Tillatelse 
Ny 

søknad 2007 2006 2005 2004 2003 

Hg (kg) 10 20 50 
ikke 

rapportert 11 22 1,6 

Tabell 1: Historiske utslipp av omsøkte forbindelser fra RDMN 

 
RDMN har i alt for lang tid brutt sin utslippstillatelse på en rekke punkter. Kontroller og 
korrespondanse mellom partene fra flere år tilbake viser at forurensningsmyndighetene har 



vært vel vitende om disse problemene. Dette har likevel ikke ført til reaksjoner fra 
myndighetene og reduserte utslipp fra bedriften. 
 

 
Massebalanse for tungmetaller 
For å ha oversikt over tungmetallutslippene, der i blant kvikksølvutslippene  er bedriften og 
myndighetene avhenging av å utarbeide en massebalanse for aktuelle tungmetaller som inngår 
i råstoffet. I en slik massebalanse må alle innsatsstoffer og utslippsveier grundig 
dokumenteres. Figuren nedenfor skisserer hovedveiene for kvikksølv inn og ut av anlegget. 
 

 
Figur 1: Hovedvektorer for kvikksølv inn og ut av smelteverket 
 
Det har vært mye fokus på rensing av kvikksølv fra sintreringen ved anlegget siden det i 
denne prosessen frigjøres mye kvikksølv. Det er imidlertid viktig å har fokus på hele verket. I 
perioden hvor nå sinterverket har vært stengt, har bedriften hatt full mulighet til å kjøre alle 
råvarene som malm direkte inn i smelteovnene. I denne prosessen har det foreløpig ikke vært 
snakk om å installere kvikksølvrensing til tross for at alle de tre andre mangansmelteverk i 
Norge tidligere har blitt pålagt dette. For å få oversikt over kvikksølvutslippet ved anlegget er 
det av avgjørende betydning å få på det rene hvor mye sintermasse og hvor mye malm som til 
enhver tid benyttes i smelteovnene. 
 
I brev fra SFT til Rio Doce datert 14.12.07 beskrives en mulig årsak til det sterkt økende 
utslippet av kvikksølv til luft ved anlegget.  
 

”Det kom fram i møtet med bedriften 12. desember 2007 at økningen av 

utslippsnivåene ser ut til å ha sammenheng med at produksjonen i sinterverket har 

vært uvanlig høy i høst. Dette har medført at temperaturen på avgassen som passerer 

renseanlegget gjennomgående har vært høyere enn vanlig, og mindre kvikksølv enn 

normalt har dermed blitt kondensert ut og fanget opp i støvfraksjonen. Konsekvensen 

har vært at kvikksølv har passert gjennom anlegget i gassform og ikke er blitt fanget 

opp i støvfilteret. 

 



Kvikksølvinnholdet i råstoffet som prosesseres i sinterverket kan også ha økt noe, men 

neppe nok til å forklare hele utslippsøkningen.” 

 
Hvis dette medfører riktighet burde det være en relativt enkel sak for bedriften å gå tilbake til 
tidligere prosessrutiner ved anlegget for å få ned utslippene av kvikksølv til rundt 2005-nivå. 
Et annet viktig punkt knyttet til denne forklaringen, om den medfører riktighet, er mengden 
kvikksølv i støvfraksjonen. Bedriften har også hatt store overskridelser av støvutslipp fra 
anlegget. Kvikksølv i støvutslipp vil i mye større grad enn kvikksølv i gassform falle ned i 
lokalmiljøet og påvike både helse og miljø negativt.     
 

Oppsummering 
 

• Bellona anbefaler at Rio Doce Manganese Norway i Mo i Rana ikke får innvilget sin 
søknad om økte utslippsgrenser for kvikksølv til luft, samt sink og kobber til vann. 

• Frem til fungerende renseteknologi er installert må bedriften justere ned sin 
produksjon i en slik grad at den overholder gjeldende utslippskrav.  

• Bedriften må utarbeide en grundig massebalanse for tungmetaller ved hele anlegget. 
Ikke bare ensidig fokus på sinterverket og kvikksølvutslipp derfra.  

• Alle andre mangansmelteverk har fått krav om rensing av kvikksølv i røykgassen fra 
smelteovnene. En likebehandling av denne industrien må tilsi at også RDMN må 
pålegges å installere slik renseteknologi så raskt som teknisk mulig. 

• Med tanke på de store støvutslippene fra bedriften må mengden kvikksølv i 
støvfraksjonen fra sinterverket kartlegges.      
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