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VURDERING AV BEHOV FOR MIDLERTIDIG 
UTSLIPPSTILLATELSE FOR ANLEGG I FORBINDELSE MED 
REHABILITERING AV FOLLSJØ OG GRÅSJØDAMMER  
 
Vi viser til telefonkontakt om saken. Vedlagte notat utarbeidet av Sweco beskriver 
arbeidene som skal gjøres og risiko for forurensing i forbindelse med gjennomføring av 
dette prosjektet. Notatet konkretiserer også tiltak og overvåking for å unngå skade på 
miljøet i forbindelse med anleggene. 
 
Rensetiltakene med foreslåtte grenseverdier og overvåkingsopplegget som Sweco 
beskriver, vil bli stilt som krav til kontraktør i anbudsdokumentene. I tillegg vil det blir stilt 
krav om bruk av metall til erstatning for plast i eventuell bruk av sprøytebetongarmering. 
 
Vi ber om at Fylkesmannen gjør en vurdering av om det skal utstedes midlertidig 
utslippstillatelse i forbindelse med anlegget. Notatet er i så tilfelle å anse som en søknad 
om dette. 
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NOTAT_N026 

KUNDE / PROSJEKT 

 Statkraft Energi AS / Trollheim dammer – 

rehabilitering 

PROSJEKTLEDER 

Bård Skatvold 

DATO 

12.06.2019 

PROSJEKTNUMMER 

22404001 

OPPRETTET AV 

Jon-Kåre Kvien 

REV. DATO 

 

DISTRIBUSJON: FIRMA  

TIL: Fylkesmannen i Møre og Romsdal  

KOPI TIL: Statkraft  

  

Vurdering utslippstillatelse 

Statkraft Energi skal rehabilitere dam Gråsjø og dam Follsjø med tilhørende anleggsdeler. 

Dammene er i hovedsak fyllingsdammer, med sentral tetting av morene. Arbeidet planlegges 

utført i perioden 2020-2024. For mer utfyllende informasjon om tiltaket, så vises det til godkjent 

landskap og miljøplan datert 02.03.2018. 

Hoveddelen av rehabiliteringsarbeidet vil bestå i å etablere nytt lovpålagt skråningsvern på 

dammene ved Gråsjø og Follsjø. For å få tilgang på plastringsstein og løsmasser, så skal det 

etableres et steinbrudd ved dam Gråsjø. Størrelsen på steinbruddet vil avhenge av 

bergkvaliteten, og den steinkvalitet man oppnår i bruddet. I landskap- og miljøplanen er 

steinbruddet sin størrelse vurdert til cirka 470.000 fm3. 

Ved dam Follsjø skal det i tillegg utføres tiltak for å utbedre flomavledningen. Dette arbeidet vil i 

hovedsak bestå i utviding av eksisterende flomløpskanal og flomløpstunnel.   

Oppsummering/samlet vurdering 

Etter tidligere erfaringer på utslippstillatelser på hva som er normalt for de ulike type arbeider, 

så bør det etter vår vurdering ikke være behov for utslippstillatelse for arbeider i steinbrudd. 

Tiltak med sedimenteringsbasseng og overvåkning av vannkvalitet bør være tilstrekkelig. 

For arbeider med flomarrangement ved dam Follsjø, vil det bli stilt krav til rensing og 

prøvetaking av vann med utslippskrav for suspendert stoff (SS), pH og olje (TOC). Tiltak med 

renseanlegg og overvåkning etableres. 

I de underliggende kapittel er det gjort rede for de vurderinger som er gjort. 



   

 

 

2 (5) 
 
NOTAT_N026 

12.06.2019 

 

 

BOKH p:\251\22404001 trollheim dammer -rehabilitering\08 rapporter\02 notater\22404001_n26_notat angående behov for utslippstilatelse for 
fylkesmannen\n026_vurdering utslippstillatelse til fylkesmannen.docx 

Steinbrudd 

Underliggende utklipp er hentet fra arealbruksplan Gråsjødammen 

Figur 1: Oversikt steinbrudd ved dam Gråsjø 

  

Arbeidene i steinbruddet vil pågå i perioden 2020-2014. Erfaringsmessig har det normalt ikke 

vært stilt krav om utslippstillatelser for sprengningsarbeider i dagen fra Fylkesmannen som vi er 

kjent med. Noen av våre vurderinger for dette er: 

• Boring for sprengning i dagen utføres med pallrigger som benytter luft for å få ut 

borkakset. Det blir derfor ikke samme form for avrenning av prosessvann med 

tungmetaller fra borslitasje, som ved sprengning under jord hvor det benyttes 

vannspyling ved boring. Nyere pallrigger kan utstyres med støvsuger for å samle opp 

borkakset i sekker. 

• Ved sprengningsarbeider i dagen vil det normalt ikke jevnlig være tilførsel av 

prosessvann som frakter med seg sprengstoffrester, sprøytebetongrester, 

injeksjonsmasser m.m, som ved arbeider under jord (tunneldrift). 

• Antall boremeter pr. kubikk berg som tas ut i dagen er langt mindre enn ved sprengning 

under jord. Tungmetaller fra borslitasje er derfor antatt langt mindre ved sprengning i 

dagen. 

• Sprengstoffmengden pr. kubikk berg som tas ut i dagen er langt mindre enn ved 

sprenging under jord.  

• I steinbrudd er det ikke vanlig å benytte sprøytebetong i det omfang som det gjøres ved 

tunnelarbeider. Problemstilling med fersk sprøytebetong (sterkt basisk) som reagerer 

med sprengstoffrester er derfor svært liten. I utgangspunktet skal det ikke benyttes 

sprøytebetong i steinbruddet. 

• I steinbrudd utføres det normalt ikke injeksjonsarbeider som ved sprengning under 

jord/tunnelarbeider. Injeksjonsmasse er sterkt basisk (ren sement) og reagerer med 

sprengstoffrester. Det skal ikke utføres injeksjonsarbeider i steinbruddet. 
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Miljømessige tiltak ved steinbruddet 

1. Vi foreslår at det blir etablert et sedimenteringsbasseng som samler opp avrenningen 

regnvann vil gi fra steinbruddet. Plassering cirka innenfor rød sirkel på figur 1. 

Bassenget vil kunne samle opp partikler fra avrenning, oppsamling av oljerester ved 

eventuelle havari på maskiner, og som et målepunkt for prøvetaking på avrenning fra 

steinbruddet. Prøvene bør utføres jevnlig/ukentlig for å overvåke og dokumentere 

vannet sin pH og evt. oljeinnhold. Bassenget må tømmes jevnlig. Det er spesielt viktig å 

tømme bassenget før perioder det er forventet mye nedbør, eller ved prognoser for 

overløp fra Gråsjø. 

Dersom det skulle vise seg at pH i vannet ikke samsvarer med forventningene, vil 

bassenget kunne benyttes for å pumpe vannet via et renseanlegg før det slippes ut mot 

Follsjømagasinet.  

Det forventes ikke behov for renseanlegg i steinbruddet etter overliggende vurderinger. 

2. Stille krav til oppsamling av borkaks (pallrigg med støvsuger) fra boring i steinbruddet. 

Borkakset leveres til godkjent deponi, eller deponeres i tette masser i bruddet i et 

område som ikke har større tilførsel av vann. 

 

3. Krav om container med oljelense og absorbenter m.m. i umiddelbar nærhet til 

steinbruddet.  Dette er det forøvrig normalt standard at seriøse aktører stiller med i dag. 
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Flomarrangement ved dam Follsjø 

Underliggende utklipp er hentet fra arealbruksplan Follsjødammen. Flomkanal og flomtunnel 

ligger innenfor oransje stiplet linje på underliggende figur. 

Figur 2: Oversikt arbeider ved flomarrangement for dam Follsjø. 

 

Arbeidene i flomkanal og flomløp ved dam Follsjø skal etter planen utføres i en 

kortere/begrenset periode. Antatt innenfor cirka 6 måneder. Om hele perioden blir utført på en 

sesong, vil avhenge av tilsiget og vannstanden i Follsjøen. 

Arbeidene kan medføre behov for injeksjon ved dagens overløpskanal. I tunnelen under 

flomkanalen (Rinnaoverføringen), illustrert som gul stiplet pil på overliggende utklipp, vil det bli 

behov for sikringsarbeider med sprøytebetong. Sprøytebetong vil det også antatt være behov 

for i flomtunnelen ifm. strossingen. 

I flomkanalen vil uttaket av berg antatt bli utført med pallrigg. I flomtunnelen vil utstrossing antatt 

bli utført med tunnelrigg med vannspyling av borehull. 

 

Miljømessige tiltak ved flomarrangement Follsjødammen 

Selv om arbeidene ved flomarrangement Follsjødammen ikke er ren tunneldrift, så bør det 

installeres renseanlegg. Dette siden arbeidene potensielt medfører avrenning med vann 

påvirket/forurenset med sprengstoffrester, betongrester og avrenning fra injeksjon. Kun et 

sedimenteringsbasseng vil derfor ikke være tilstrekkelig. Risikoen for større skade på miljøet er 
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