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WHS Raudbergvika – Tilsvar spørsmål og avklaringer fra Direktoratet
for mineralforvaltning (DMF) i forbindelse med reguleringsplan og
ROS-analyse
Innledning og bakgrunn
I forbindelse med varsel om oppstart og høring av planprogrammet for detaljregulering for planlagt
landbasert oppdrettsanlegg i Raudbergvika, Fjord kommune, har Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
kommet med en uttalelse til planen som er gitt i brev fra DMF datert 2. februar 2021 [1].
Planlagt landbasert oppdrettsanlegg for matfisk, smolt og settefisk er planlagt plassert i Raudbergvika i
nedlagt masseuttaksområde for olivin. Gruveanlegget er tidligere drevet av Sibelco Nordic AS og gruven var
i ordinær drift fra 1983 frem til 2012. Driften ble nedlagt permanent i 2018.
Norconsult AS er engasjert av Artec Aqua AS som rådgiver knyttet til ingeniørgeologi, tunnel og berganlegg i
forbindelse med utredninger i forbindelse med reguleringsplan.
Foreliggende notat har som hensikt å gi tilsvar på de forhold som DMF ønsker skal belyses i forbindelse med
aktuelle planprosess.

Formålet med tiltaket og forhold til mineralloven
Formålet med tiltaket er etablering av berghaller for planlagt matfiskanlegg. Uttaket av masser er således
nødvendig for realisering av formålet i seg selv. Det er ikke planlagt uttak av masser utover det som er
nødvendig for å realisere aktuelt tiltak.
I henhold til minerallovens §3 andre ledd vurderes det derfor at mineralloven ikke er relevant i forbindelse
med planlagt uttak.

Massehåndtering
Det henvises til plan for massehåndtering for oversikt over planlagte bruksområder for masser som tas ut i
forbindelse med tiltaket.

Beskrivelse av forekomst og geologiske forhold
Forekomsten i Raudbergvika ligger i form av definerte «linser» av peridotitt omringet av granittisk gneis
(gråberg), se oversiktsbilde Figur 1 samt berggrunnskart Figur 2. Det henvises til vedlagte geologiske kart
1179-G-O-O-20-004 og 1179-G-O-O-40-005.
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Figur 1:Modifisert oversiktsbilde fra 2012 [2]som viser plassering av linse 1, 2, 3 og 4, samt kjent olivinforekomst
«Skrednakken» som ligger i øvre del av fjellsiden og strekker seg inn på platået.

Figur 2: Generelt oversikt over ultramafiske linser i Raudbergvika. Modifisert fra [2].

\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sandvika\520\99\5209949\5 arbeidsdokumenter\52
ingeniørgeologi\dokument\no-03 tilsvar merknader dmf\no-03.docx

2021-02-25 | Side 2 av 5

Notat
Oppdragsgiver: Artec Aqua AS
Oppdragsnr.: 5209949 Dokumentnr.: NO-03

På bakgrunn av data fra Sibelco Nordic er det utarbeidet en geologisk modell av forekomsten. Sibelco har i
forbindelse med underjordsdriften avgrenset størrelsen på forekomsten inn mot gråberg innerst i linsene. En
har dermed god kontroll på geometrien til linsene og utstrekning innover i bergmassen på den kjente
forekomsten.
Sibelco har opplyst at det er gjort forsøk på å lete etter flere linser med olivin, men det ble ikke funnet noe.
Blant annet er det utført kjerneboring oppover mot «Skrednakken»-forekomsten. Det ble her kjerneboret 452
meter og det ble kun funnet gneis/gråberg.
Uttak har foregått på mange nivå og strekker seg fra kote -40 til +50 i linse 2 hvor uttaket har vært størst
under jord.

Verdi og reserver knyttet til forekomst i Raudbergvika
Med bakgrunn i spørsmål fra DMF har Norconsult innhentet informasjon fra Sibelco Nordic AS om
gjenværende reserver og ressurser. Det henvises til vedlagte notat fra Sibelco [3] for mer utfyllende
informasjon.
Tiltakshaver har fått opplyst fra Sibelco at gruven ble lagt ned som følge av at forekomsten sin kvalitet var for
lav og at det ikke lenger fantes et marked for olivin av den kvaliteten som kommer fra Raudbergvika. Dette
sier Sibelco blant annet gjenspeiles ved at de ikke fikk solgt de opparbeidede lagrene av olivin som var i
Raudbergvika.
Sibelco oppgir at det i 2009 ble rapportert inn 13,8 millioner tonn olivin som ble kategorisert som totale
ressurser i Raubergvika, se Figur 3.

Figur 3: Rapportering av reserver og ressurser fra 2009, Hentet fra [3].

Sibelco opplyser videre at på grunnlag av at dagbrudd ikke er tilgjengelig for videre drift, samt at ras i Linse 2
har gjort en del av gruve utilgjengelig, så ble «measured/indicated»-ressurser redusert til i overkant av 2
millioner tonn. Øvrige ressurser er omtalt som høyst usikre av Sibelco («inferred»). Denne inndeling av
ressurser ble beholdt av Sibelco frem til 2018 da det ble konkludert at forekomsten ikke er drivverdig og
både reserver og ressurser ble satt til 0 [3]. Basert på Sibelco sine evaluering og driftserfaring antas det at
verdi på gjenværende ressurser er lav/ikke-eksisterende.
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Tiltakets utforming og påvirkning på mineralressurser
Berghaller for matfisk plasseres nært havnivå med hensyn til gjennomstrømning og pumping av vann. Se
vedlagt geologiske tegninger som viser geologisk modell på hallnivå sammenstilt med foreløpige planer for
tiltak samt eksisterende gruve (Tegning nr. 1179-G-O-O-20-003 og 1179-G-O-O-40-005).
Tiltaket plasseres dypere inn i berget enn den kjente olivinforekomsten, og det er antatt at berghaller vil ligge
i et område med gneis ut ifra dagens kjennskap om geologien i området.
Gjenstående kartlagte forekomster av olivin i gruven ligger på et høyere nivå enn planlagt utbygging. Tiltaket
vil dermed ikke beslaglegge gjenstående mineralressurser og det er ikke ønskelig å komme i konflikt med
forekomsten. Planlagt utbygging vil kunne strekke seg inn under «Skrednakken»-forekomsten, men ut ifra
kjennskapen til forekomsten samt utførte kjerneboring strekker ikke denne linsen seg ned til aktuelt nivå for
planlagte berghaller.

Oppsummering og konklusjon
Formålet med tiltaket (uttak av berg) er etablering av matfiskanlegg i berghaller, og ikke masseuttak i seg
selv. I henhold til minerallovens §3 andre ledd vurderes det at mineralloven ikke er relevant i forbindelse med
planlagt uttak.
Reserver og ressurser av olivinen i Raudbergvika er av Sibelco Nordic satt til 0 da olivinen har lav kvalitet og
det ikke finnes et marked for olivin fra gruven.
Uttak av masser er planlagt i et område hvor bergmassen ventelig er granittisk gneis. Anlegget er plassert
slik at det ikke kommer i konflikt med kartlagte forekomster av olivin.
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Notat om reserver og ressurser i Raubervik olivinforekomst

Sammendrag
Rapporten gir en kort betraktning om reserver og ressurser i Raubervik olivinforekomst.
Det konkluderes med at tidligere estimerte reserver og ressurser kan settes til 0, fra 2018 da det
ble klart at forekomsten ikke lenger var drivverdig.
Dette skyldes blant annet uklare videre driftsfold etter ras i linse 2, høye driftskostnader, og et
lavere magnesiuminnhold enn andre olivinprodukter på markedet. En klar indikasjon på at
forekomsten ikke lenger var drivverdig er at ferdigvarelageret av olivin ikke var mulig å få solgt
i perioden fra forekomsten ble satt i driftshvile i 2009 til endelig nedleggelse i 2018.
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Raubergvik olivinforekomst
Raubergvik olivinbrudd og gruve ligger i fjellsiden langs østsiden av Sunnylvsfjorden, avgrenset av
bratte fjellsider i nord og sør (figur 1 og 2). Eneste adkomstmulighet i driftsperioden var med båt
(ferje). Ved nedleggelse av driften har adkomst skjedd ved bruk av motorbåt.
Toppene går over 1000 m, mens de nærmeste toppene i nord ligger på ca 700 m.
Dagbruddsaktiviteten inkludert veier gikk opp til ca 250 m.o.h. Deler av terrenget er dekket av skog,
mens de bratte partiene, spesielt mot nord (Skrednakken) er bart fjell. Oversiktskart er gitt i vedlegg
1.

Figur 1. Plassering av Raubergvik olivinbrudd og guve
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Figur 2. Raubergvik olivingruve på østsiden av Sunnylvsfjorden. Bilde fra 2012.

Drift og driftsstans
Siden 1983 har det vært produksjon av olivin fra olivinforekomsten i Raubergvik ved
Sunnylvsfjorden i Norddal kommune (Sunnmørsposten 1983).
Produksjonen ble startet i 1983 av AS Industrimineraler (startet av Stokke Olivin AS og UFO
pukkverk). I 1993 ble AS Industrimineraler kjøpt opp av AS Olivin, som deretter ble kjøpt opp av
North Cape Minerals AS (nå Sibelco Nordic AS) med 49% i 2001, og resterende 51% i 2003
(Forvaltningsdatabasen 2018). Sibelco Nordic AS står dermed som siste driver av Raubergvik
olivinforekomst. Driften startet som dagbruddsdrift, men ble de seneste årene kun drevet som
underjordsdrift.
Olivinågodset ble foredlet ved knusing til olivinprodukter i ulike fraksjoner. Olivinproduktene ble i
hovedsak eksportert til stålindustrien i Europa. Viktige krav for olivinproduktene var blant annet høyt
innhold av MgO, og lavt innhold av L.O.I.
1. januar 2009 ble Raubergvik anlegget lagt i driftshvile grunnet markedssituasjonen for
stålproduksjon. Siste kampanjeproduksjon startet våren 2011, med produksjon av et olivinprodukt for
det nordamerikanske markedet. Denne kampanjeproduksjonen ble avsluttet i august 2012 pga. fulle
lager i Raubergvik. Melding om stans av kampanjeproduksjonen ble gitt DMF av Sibelco
20.08.2012. DMF registrerte varselet og ba om å bli holdt underrettet om en eventuell ny oppstart
eller permanent nedleggelse av virksomheten i mail av 3.10.2012. Etter dette har det ikke skjedd
noen endring i markedssituasjonen for olivin fra Raubergvik gruve, da det fortsatt er vanskelig å
selge olivin til sinterformål fra Raubergvik til europeisk stålindustri på grunn av lavere
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magnesiuminnhold i olivinen fra Raubergvik. 30.03.2017 ble det derfor igjen søkt om driftshvile for
tiltaket.
06.04.2018 ble grunneierne ved Raubergvik orientert muntlig om at Sibelco Nordic AS vil stenge
Raubergvik permanent, da Sibelco ikke ser noen muligheter for ny oppstart av virksomheten.
Melding om varig nedleggelse av Raubergvik olivingruve, fra 1.11.2018, ble sendt DMF 10.12.2018.
Samtidig ble søknaden om fortsatt driftshvile trukket.
Forslag til avslutningsplan ble forelagt Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) i august 2019.
Denne planen ble godkjent i september samme år.

Reserver og ressurser
Raubergvik olivinforekomst består av fire peridotittlinser, omgitt av gneis (figur 3). Forekomsten er
beskrevet av Osland (1998).

Figur 3. Linsene i Raubergvik olivinforekomst (Osland 1998). Til venstre på bildet er Skrednakken olivinforekomst (ingen
kjent sammenheng med Raubergvik olivinforekomst)
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Siste ordinære drift på Raubergvik olivinforekomst var i 2008. Det var da drift fra linse 2 og 3.
Reservene og ressursene i Raubergvik olivinforekomst ble rapportert i henhold til Sibelco guidelines
basert på «pan‐european code for reporting of exploration results, mineral resources and reserves
("the perc reporting code")», versjon 17.12.2008.
1. januar 2009 ble reservene i Raubergvik olivinforekomst reklassifisert til ressurser på grunn av
økonomiske hensyn, siden anlegget ble lagt i driftshvile grunnet markedssituasjonen for
stålproduksjon.
Ved reserve og ressursrapportering i 2009 ble følgende reserver og ressurser rapportert (tabell 1):
Tabell 1: Reserver og ressurser i 2009 (metriske tonn)
Reserver
Linse 1 nivå +50 til -55
Linse 1 nivå -55 til -150
Linse 2 nivå +114 til – 55
Linse 2 nivå -55 til -150
Linse 3 nivå +92 til - 55
Linse 3 nivå -55 til -150
Linse 4 nivå +40 til -55
Linse 4 nivå -55 til - 170
Dagbrudd linse 2

Ressurser
«Measured/Indicated»
877 500

«Inferred»
1 950 000

2 667 520
3 510 000
994 500
877 500
422 500
507 000
2 000 000

Totalt ga dette 13,8 millioner tonn olivin kategorisert som ressurser i Raubergvik olivinforekomst.
I august i det siste ordinære driftsåret, 2008, gikk det et ras i gruva i linse 2 (Sandøy R. & Kristiansen
R. 2008). Raset gikk en gang i tidsrommet 18.08. – 21.08. Raset gikk fra nivå +20 og ned på
underliggende nivå -12. Raset utviklet seg fra et 2 m langt og 7 m bredt hull (oppdaget 31.03.08) til å
bli 55 m langt og 15 m bredt. Frem til pilaren mellom tverrslag 21 og 23 begrenset raset seg til såle,
halvpilarer og vegger i og nær ort 20-2. Videre østover har raset spredd seg både langs sålen og taket.
Per 01.09.08 hadde raset stoppet i taket i tverrslag 23, og i østveggen av tverrslag 23 på sålenivå.
Kontrollboring indikerte at raset ikke hadde spredd seg inn under tverrslag 25.
Dette raset gjorde deler av gruve 2 utilgjengelig, og reduserte også ressursene rundt rasområdet i
gruve 2, og spesielt over nivå -12. En ny ressurberegning vil være avhengig av en ny gruveplan for
gruve 2. Dette er ikke gjort siden gruva ikke har vært i ordinær drift siden 2008. I utgangspunktet bør
ressursene i linse 2 fjernes til en ny undersøkelse er gjennomført.
I tillegg er det klart at alle ressurser i dagbruddet kan settes til 0, da videre drift i dagbruddet ikke er
mulig.
I sum reduserer dette «measured/indicated» ressurser til i overkant av 2 millioner tonn. Resten er
høyst usikre «inferred» ressurser.
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Denne klassifiseringen av reserver reklassifisert som ressurser ble beholdt frem til 2018 da det ble
klart at forekomsten ikke var drivverdig. Det ble da mer sannsynlig at forekomsten ikke ville bli
utviklet videre enn at den ville bli det, og både reserver og ressurser ble satt til 0. Dette skyldes blant
annet uklare videre driftsforhold etter ras i linse 2, høye driftskostnader, og et lavere
magnesiuminnhold enn andre olivinprodukter på markedet. En klar indikasjon på at forekomsten ikke
lenger var drivverdig er at ferdigvarelageret av olivin ikke var mulig å få solgt i perioden fra
forekomsten ble satt i driftshvile i 2009 til endelig nedleggelse i 2018.
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Vedlegg 1 – Oversikt over Raubergvik

Oversiktskart over berørte brudd- og gruveområder drevet av Sibelco Nordic, Avd. Raubergvik, og deres forgjengere
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