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Vedtak om retting for å oppnå bedre sikkerhet ved Gruvedam 1 – Titania 
AS - Sokndal kommune - Rogaland fylke 

Titania AS (Titania) er den ansvarlige for Gruvedam 1, som er plassert i konsekvensklasse 4. 

Av sikkerhetshensyn pålegger NVE Titania AS å gjennomføre midlertidige tiltak så snart som 

mulig for å oppnå bedre sikkerhet ved Gruvedam 1.  

1. Vedtak   

NVE pålegger Titania AS å:   

1. Etablere overføring av vann direkte fra det nye settlingsbassenget til Tellnesvannet og ikke via 

ponden. Tiltaket skal være etablert innen 6.12.2021. Fra dette tidspunkt skal produksjonsvann ikke 

tilføres ponden. 

2. Senke ponden så mye som praktisk mulig og sikkerhetsmessig forsvarlig. Tiltaket må vurderes av 

fagansvarlig og etableres så snart som mulig.  

3. Etablere pumpekapasitet slik at en flom med 50 års gjentaksintervall ikke medfører 

vannstandsøkning i ponden. Tiltaket skal etableres så snart det er praktisk mulig.  

4. Etablere kontinuerlig overvåking av alle parametere som kan ha betydning for sikkerheten ved 

deponiet/dammen, så snart som praktisk mulig.  

5. Gjennomføre en uavhengig faglig vurdering av sikkerheten for nå-situasjonen. Det skal også 

gjøres en faglig vurdering av hvilken effekt planlagte og pålagte midlertidige tiltak vil ha for 

sikkerheten. Den uavhengige vurderingen skal påbegynnes umiddelbart og ferdigstilles så snart 

som mulig.   

6. Sende ukentlig rapportering om fremdriften for punktene over til NVE inntil NVE bestemmer noe 

annet. 

Vedtaket om retting har hjemmel i vannressursloven (vrl.) § 59 første ledd annen setning, jf. 

damsikkerhetsforskriften (dsf.) § 9-2, damsikkerhetsforskriften § 5-1 første og annet ledd, § 7-2 første 

ledd § 7-5 femte ledd og vannressursloven § 40 første ledd.  
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2. Kommentarer til vedtaket 

Vi har noen utdypende kommentarer til punktene i vedtaket: 

1. Den planlagte omleggingen av avgangsvannet fra deponeringen direkte til Tellnesvannet vil 

redusere belastningen på ponden og dermed også på deponiet og dammen. Dette er påpekt 

som et viktig tiltak i dokumentasjon/notat mottatt 3.11.2021 fra både Titania og Sweco. 

Fristen for etablering er satt til 3.12.2021. Begrunnelsen for dette er man ikke skal bruke 

lenger tid på å etablere tiltaket enn Titania har antydet i møter. 

2. I Sweco-notat datert 3.11.2021, er det vurdert som spesielt viktig å senke vannstanden i 

ponden og pumpenivå mest mulig. Det kan gjøres ved f.eks. mudring og at vann fra 

deponiceller pumpes til et annet sted enn ponden, jf. punkt 1. Ponden må senkes til et nivå 

som vurderes tilrådelig av fagansvarlig og så snart som mulig.  

3. Sweco anbefaler at pumpekapasiteten utvides til å håndtere større nedbørsituasjoner uten at 

vannstanden i ponden stiger. NVE finner det rimelig at pumpekapasiteten må økes slik at en 

50-årsflom ikke medfører vannstandsøkning i ponden. Tiltaket må utføres så snart det er 

praktisk mulig med hensyn til leveringstider for komponenter, strømforsyning osv. 

4. I tillegg til kameraovervåking, vannstand, rystelser og lekkasjer som allerede overvåkes 

kontinuerlig, må det etableres kontinuerlig overvåking av poretrykk, deformasjoner og 

turbiditet i lekkasjevann samt sanntids registrering av nedbør. Deformasjonsmålingene må 

omfatte deponioverflaten nær dammen, damtoppen og luftsideskråningen til 

påbyggingstrinnene. Flatene skal overvåkes i sin helhet, ikke bare ved punktmålinger. 

Måledataene skal sammenstilles og vurderes fortløpende av fagansvarlig. Overvåkingen skal 

gi kunnskap om tilstandsendringer i deponiet/dammen så raskt som mulig og sikre rask 

varsling og iverksetting av beredskap dersom det blir nødvendig. Overvåkingen må etableres 

så snart det er praktisk mulig. Grenseverdier i beredskapsplanen må også vurderes av 

fagansvarlig. 

5. Vurderingen må også inkludere prosjektering av deponicellene (designrapport Sweco, 2021b), 

samt grenseverdier i innsatsplanene og omfanget av overvåking.  

6. NVE har behov for å være oppdatert på fremdriften i denne saken. 

3. Begrunnelse for vedtaket 

3.1. Faglig grunnlag  

3.1.1. Vurderingen av sikkerhetstilstand 

NVE konstaterer at sikkerhetsnivået ved Gruvedam 1, slik forholdene ved dammen og deponimassene 

er per i dag, ikke er dokumentert i hht. damsikkerhetsforskriftens krav. Et grunnleggende krav til 

sikkerhet er forskriften § 5-1 som sier: «Vassdragsanlegg skal til enhver tid ha et tilstrekkelig høyt 

sikkerhetsnivå, slik at det ikke inntrer brudd, svikt eller feilfunksjon». For fyllingsdammer er kravet 

konkretisert i forskriften § 5-10 som stiller krav om beregningsmessig sikkerhetsfaktor 1,5 og 1,1 for 

hhv. bruddgrensetilstanden og ulykkesgrensetilstanden ved stasjonært tilfelle.  

Swecos revurderingsrapport, se punkt 2.4 nedenfor, har påvist at sikkerhetsfaktor for Gruvedam 1 er 

betydelig lavere enn kravet for ulykkesgrensetilstanden. Forutsetningen er da at deponimassene er 

likvifiserte. Sikkerhetsnivået for bruddgrensetilstanden er ikke dokumentert. Deponimassenes tilstand 
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og egenskaper gjør det komplisert å definere forutsetninger for å beregne en sikkerhetsfaktor for 

bruddgrensetilstanden, og for nåværende situasjon. 

Videre sier forskriften § 5-1: «For etablerte anlegg der det ikke er mulig å oppfylle de tekniske 

kravene i dette kapitlet, skal det iverksettes nødvendige kompenserende konstruksjonsmessige tiltak 

som sikrer at anlegget har et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå. Slike kompenserende tiltak skal 

uttrykkelig vurderes ved revurdering av anleggene, jf. § 7-5. NVE kan kreve at det iverksettes 

kompenserende tiltak.» Kompenserende tiltak kan være både midlertidige og permanente tiltak, 

avhengig av situasjonen.  

Etter NVEs forvaltningspraksis stiller vi ikke krav om kortsiktige kompenserende tiltak når avvik er 

knyttet til ulykkesgrensetilstanden og det er planlagt gjennomført permanente tiltak i løpet av 1-2 år. 

Ved større avvik fra krav til sikkerhetsfaktor i bruddgrensetilstanden er NVEs forvaltningspraksis 

derimot at vi stiller krav om senking av vannmagasinet til et nivå hvor kravene til sikkerhet er 

ivaretatt. Dette gjelder hvis konstruksjonsmessige tiltak ikke er gjennomførbare i løpet av kort tid. I 

perioden frem til lukking av avvikene har NVE videre forvaltningspraksis for å stille krav om at flom 

med gjentaksintervall 50 år skal kunne avledes uten økning av dette vannstandsnivået, jf. kravene til 

midlertidige konstruksjoner gitt i NS-EN 1991-1-6. 

3.1.2.  Det er behov for midlertidige tiltak 

En tilsvarende forvaltningspraksis kan ikke anvendes for Gruvedam 1. NVE mener derfor at alle 

fysiske tiltak som er forholdsmessige, gjennomførbare, og som bidrar til å redusere lastene på 

deponiet, skal gjennomføres. De viktigste tiltakene som kan gjennomføres på kort tid, vurderes å være 

redusert tilførsel av vann til deponiet, senke vannstanden/nivået i ponden og etablere stor 

pumpekapasitet for å unngå vannstandsøkning i ponden under flom. Dette har kommet tydelig frem i 

Swecos revurderingsrapport og i møter som NVE har hatt med Titania/Sweco, samt i møte med 

Tailings Consultants Scandinavia ved Annika Bjelkevik.  

3.1.3. Overvåkning og beredskap 

Utover lastreduserende tiltak vurderer NVE at intensivert overvåking og beredskap er nødvendig for å 

ivareta sikkerheten i perioden frem til dammen er fornyet med permanente konstruksjonsmessige 

tiltak. Også her har NVE valgt å gi pålegg både for å fastsette frister og for å stille krav til omfanget av 

overvåking. Derav kravet gitt i vedtakets punkt 4. 

Pålegget i dette vedtaket er utformet med vekt på økt overvåkning. I tillegg er det viktig med høyt 

fokus på beredskap. Tett kontakt med redningsmyndigheter, kommune og politi er viktig ved 

utarbeidelse av innsatsplaner og varslingsplan. Beredskapsplanen må også øves.  

3.1.4.  Det er behov for pålegg, men ikke så omfattende som varslet 

Ved vurdering av om det er behov for pålegg har NVE tatt utgangpunkt i at damsikkerhet bygger på 

tre bæresøyler som omfatter konstruksjonssikkerhet, overvåking og beredskap, se vedlegg 1. 

Titania har på eget initiativ gjennomført og iverksatt en rekke midlertidige tiltak for å oppnå bedre 

sikkerhet for Gruvedam 1 frem til de permanente tiltakene er på plass. De viktigste midlertidige 

tiltakene som er gjort kjent for NVE, er listet opp under punkt 5.4 nedenfor. Det vurderes ikke 

nødvendig at NVE pålegger Titania å gjennomføre tiltak som allerede er iverksatt.  

Titania har også planlagt flere midlertidige tiltak som på grunn av leveringstider eller andre årsaker 

ikke ennå er etablert. Disse blir gjennomgått i punkt 5.5 nedenfor.  
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For å sikre fremdrift og gjennomføring mener NVE det er nødvendig med et vedtak som pålegger 

fremdrift og gjennomføring av flere midlertidige tiltak. Dette omfattes av punktene 1-3 i vedtaket og 

er beskrevet nærmere i punkt 2 ovenfor.  

3.1.5. Tiltak som er varslet, men som ikke omfattes av pålegget 

I varselet fra NVE 28.10.2021 ble det blant annet varslet pålegg om permanente tiltak og stans i 

virksomhet som kan redusere sikkerheten til gruvedammen. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra 

Titania om gjennomførte og planlagte tiltak, og med bakgrunn i de midlertidige tiltakene som pålegges 

med dette vedtaket, mener NVE det ikke er nødvendig på nåværende tidspunkt å pålegge stans i 

virksomhet.   

Titania har innført reduserte salvestørrelser og det er redusert belting med maskin i deponiet. Varselet 

om stans i sprengning og tungtransport nært deponiet tas derfor ikke med i vedtaket i denne omgang. 

Titania er allerede i gang og har som høy prioritet å gjennomføre permanente tiltak. NVE mener det 

derfor på nåværende tidspunkt ikke er nødvendig å pålegge planlegging og gjennomføring av 

permanente tiltak. 

3.1.6.  Uavhengig kontroll og vurdering 

NVE kan kreve uavhengig kontroll av revurderingsrapport etter dsf. § 7-5. Revurderingen gir ikke svar 

på sikkerhetsnivået for Gruvedam 1 i nå-situasjonen, men det er dokumentert ved målinger at de 

midlertidige tiltakene har bidratt til å forbedre situasjonen. Vi ønsker en uavhengig vurdering av om 

tiltakene er tilstrekkelige eller om andre tiltak bør iverksettes for å bedre sikkerheten ytterligere. I dette 

tilfellet er det ikke grunnlag for å utarbeide pålitelige beregninger, den uavhengige ekspertisen må 

derfor gjøre en faglig kompetent vurdering, uten beregninger. Derav kravet gitt i vedtakets punkt 5. 

I kommentarer fra Titania 3.11.2021 (Swecos dokument) til NVEs varsel om pålegg fra 28.10.2021 

blir det stilt spørsmål «hva NVE egentlig ønsker uavhengig kontroll av.» Dette er nå presisert i 

begrunnelse og kommentar til vedtakets punkt 5. 

3.2. Ytterligere om rettslig begrunnelse   

NVE har i vurderingen tatt hensyn til at tiltakene vil være tyngende for Titania. NVE kan imidlertid 

ikke se at tiltakene er uforholdsmessige tyngende sett opp mot den sikkerhetssituasjonen som har 

oppstått ved Gruvedam 1. 

NVE har utformet pålegget på en slik måte at det vil være opp til en faglig vurdering av Titanias 

rådgivere i hvilken grad det er mulig og forsvarlig å senke vannstanden ytterligere. NVE mener en lav 

vannstand i ponden er et viktig risikoreduserende tiltak og dette pålegges derfor gjennom dette 

vedtaket.  

Titania skriver at det arbeides med å etablere automatiske målinger. NVE mener dette er et viktig 

arbeid.  For å sikre gjennomføring og fremdrift pålegges dette som et midlertidig tiltak gjennom 

vedtaket her.  

NVE mener det er rettslig grunnlag for pålegget både gjennom vannressursloven § 40 og § 59, jf. 

damsikkerhetsforskriften § 9-2, dsf. § 5-1 første og annet ledd, § 7-2 første ledd og § 7-5 femte ledd. 

Titania hevder det ikke foreligger «rettsstridige forhold» etter § 59 siden Titania har iverksatt 

kompenserende tiltak etter dsf. § 5-1 annet ledd. NVE mener sikkerhetsnivået til dammen er for lavt 

og at dsf. § 5-1 første ledd dermed ikke er oppfylt. Det er derfor hjemmel for pålegget i vrl. § 59, jf. 

dsf. § 9-2, jf. § 5-1 første ledd.  
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NVE mener det uansett er hjemmel for pålegget i dsf. § 5-1 annet ledd siste setning som gir NVE 

myndighet til å «kreve at det iverksettes kompenserende tiltak» i en situasjon som den foreliggende 

der de tekniske kravene til dammen ikke er oppfylt. 

Deler av NVEs pålegg gjelder overvåkning av vassdragsanlegget. Denne delen av pålegget har også 

hjemmel i dsf. § 7-2 første ledd, jf. dsf. § 9-2, jf. vrl. § 59.   

NVE mener uansett vilkårene i vrl. § 40 er oppfylt og at bestemmelsen gir rettslig grunnlag for 

påleggene omfattet av dette vedtaket. Det følger av vannressursloven § 40 at: 

«Når forholdene i eller utenfor et vassdrag skaper en særskilt og uvanlig fare for mennesker, 

miljø eller eiendom, kan vassdragsmyndigheten pålegge enhver tiltakshaver å innrette sin 

virksomhet for å redusere faren.» 

Det følger av forarbeidene at det ikke er noe krav til at faren er nært forestående. Det avgjørende i 

vurderingen er risikoen for skade, det vil si sannsynligheten for skade og konsekvensene. I denne 

saken er skadekonsekvensene svært alvorlige og dette gir grunnlag for å bruk av § 40 selv om faren på 

nåværende tidspunkt er vurdert til ikke å være akutt.  

Ellers viser vi til begrunnelsen for vedtaket ovenfor og til redegjørelsen for det rettslige grunnlaget i 

vårt varsel fra 28.10.2021.  

4. Spørsmålet om evakuering 

I e-post fra NVE 2.11.2021 ble det uttrykkelig pekt på at det var nødvendig med en vurdering av 

spørsmålet om evakuering. I dokumentasjon fra Titania 3.11.2021 ble det tatt inn en kvalitativ 

risikovurdering, men samtidig uttalt at hvilket sikkerhetsnivå som er terskelen for evakuering er en 

myndighetsoppgave å fastsette. NVE er ikke enig i at det er en myndighetsoppgave å fastsette 

terskelen for evakuering, jf. dsf. § 7-4. NVE mener dameieren i samarbeid med sine rådgivere og 

funksjonene etter damsikkerhetsforskriften har et ansvar for å vurdere og fastsette grenseverdier og 

hva som skal gjøres ved fareøkning. NVE mener den vassdragsteknisk ansvarlige (VTA) har en sentral 

funksjon i dette arbeidet gjennom blant annet å:  

«a) utarbeide og holde oppdatert et internkontrollsystem for vassdragsanleggene, 

b) sørge for at anleggenes sikkerhet overvåkes og revurderes, 

c) rapportere til og foreslå sikkerhetstiltak overfor leder» 

 

NVE er ellers enig med Titania og Sweco om at evakuering på nåværende tidspunkt ikke er 

nødvendig. Dette baserer seg på vurderinger i mottatt dokumentasjon datert 3.11.2021: 

 Titania har etablert kontinuerlig overvåking av parametere som er viktige for sikkerheten til 

deponiet. Til disse er det knyttet grenseverdier som inngår i beredskapsplanen. 

 Titania har beredskapsplan med innsatsplaner som på rødt nivå inkluderer evakuering. Ingen 

av målinger/avlesninger tilsier at man er i en situasjon med evakuering. 

 Sweco vil ikke ta stilling til spørsmålet om evakuering i sin rapport, men sier slik vi forstår 

det, ved forsøket de gjort med en risikoanalyse at tilstanden ikke er akutt. Videre viser de til at 

de midlertidige tiltakene har bedret sikkerheten og at med innføring av disse kan man fortsette 

med å deponere i deponiet. 
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5. Sakens bakgrunn og faktiske forhold  

5.1. Innledning 

Gruvedam 1 er etablert og driftes av Titania AS (Titania). Dammen er plassert i konsekvensklasse 4. 

Formålet med dammen er å holde tilbake avgangsmasser i forbindelse med Titanias gruvevirksomhet. 

Det er dokumentert at dammens sikkerhetsnivå er vesentlig lavere enn kravene i 

damsikkerhetsforskriften. Titania har derfor startet planlegging av fornyelse av dammen og antydet at 

planleggingen og byggingen vil strekke seg over 1-2 år. 

Som nevnt ovenfor, har Titania iverksatt og vil fremover iverksette en rekke midlertidige sikringstiltak 

for å bedre sikkerheten frem til de permanente tiltakene er på plass. Dette pålegget supplerer de 

sikringstiltakene Titania har gjennomført og vil gjennomføre, i tillegg til å sette frister for 

gjennomføringen.  

For å bidra til et klart og tydelig bilde av ansvarsforholdene i denne saken har NVE også gjennomgått 

de sentrale kravene til ansvar for de ulike aktørene i punkt 5.7 nedenfor her og i vedlegg 2. Dette 

brevet inneholder derfor ikke bare et vedtak med pålegg om retting, men også veiledning som et 

supplerende virkemiddel i tillegg til pålegget.  

5.2. Korrespondanse, møter, skriftlige og muntlige varsler  

I dette punktet vises det til sentral muntlig og skriftlig korrespondanse mellom dameier og NVE fra 

revurderingsrapporten ble mottatt i starten av oktober og frem til vedtaksdato. I tillegg har det vært 

møter og korrespondanser både i mars og juni 2021.  

NVE mottok revurderingsrapporten utarbeidet av Sweco på vegne av Titania 8.10.2021. Sentrale deler 

av revurderingsrapporten er sitert nedenfor under punkt 5.6. 

NVE varslet om pålegg etter vannressursloven § 40 i e-post fra 15.10.2021. Vannressursloven § 40 gir 

NVE myndighet til å «pålegge enhver tiltakshaver å innrette sin virksomhet for å redusere faren» når 

«forholdene i eller utenfor et vassdrag skaper en særskilt og uvanlig fare for mennesker, miljø eller 

eiendom». Foranledningen for varselet var innholdet i revurderingsrapporten som konkluderte med at 

vassdragsanleggets sikkehetsnivå er vesentlig lavere enn damsikkerhetsforskriftens krav og at det er 

behov for snarlig sikring av Gruvedam 1. 

20.10.2021 deltok NVE på deler av prosjektmøte med Titania og Sweco og informerte om at vi ville 

ha fokus på nå-situasjonen og de midlertidige tiltakene ved gjennomgang av revurderingsrapporten. 

Den 21.10.2021 deltok NVE på et felles møte med Titania og Sweco hvor vi gjennomgikk 

innsatsplaner og grenseverdier i beredskapsplanen.  

Revurderingen ble presentert i felles teams-møte med Titania, Sweco og NVE 22.10.2021. I dette 

møte ble også dammens historikk og oppbygning presentert, samt en gjennomgang av 

triggermekanismer for hva som kan føre til likvifisering av deponimassene. 

Mandag 25.10.2021 varslet NVE Titania muntlig om at det kunne være aktuelt å vurdere å pålegge 

stans av i deponiet som kan redusere sikkerheten for Gruvedam 1. Onsdag 27.10.2021 ble det avholdt 

møte mellom NVE og Titania der blant annet også Titanias rådgivere i Sweco var med. I møtet ble det 

diskutert behov for å dokumentere sikkerheten slik dammen står i dag.   

NVE varslet Titania i brev 28.10.2021 om at vi blant annet ville vurdere å pålegge stans i virksomhet 

som kunne redusere sikkerheten og pålegge midlertidige risikoreduserende tiltak. Titania ble gitt frist 

til å besvare varselet innen onsdag 3.11.2021 kl. 14:00.  
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29.10.2021 mottok NVE en rapport fra Tailings Consultants Scandinavia AB (TCS) (etter forespørsel 

fra NVE) om vurdering av situasjonen ved Gruvedam 1 basert på innholdet i revurderingsrapporten.  

På grunn av lav sikkerhet sendte NVE e-post 1.11.2021 til Titania hvor spørsmålet om vurdering av 

behovet for evakuering ble tatt opp. NVE fulgte e-posten opp med en ny e-post fra 2.11.2021 der NVE 

uttrykkelig ber om at Titania sørger for at «spørsmålet om evakuering stilles fagkyndige og at dette 

blir vurdert på bakgrunn av den informasjonen som ligger i saken.»  

NVE tok kontakt med Titania v/adv. Nygård på telefon torsdag 4.11.2021 med tilbakemelding fra 

NVE på hvordan spørsmålet om evakuering var vurdert, se om dette spørsmålet i punkt 4 i brevet her.  

Fredag 5.11.2021 ble det avholdt møte mellom NVE v/damtilsynet og Titania v/Sweco (fagansvarlige) 

der tema var midlertidig sikringstiltak. I dette møtet fikk vi informasjon om tidshorisonter for de siste 

midlertidige tiltakene som skal utføres. NVE understreket også at vi ønsket en uavhengig kontroll av 

de midlertidige tiltakene og overvåkingen. 

12.11.2021 mottok NVE e-post informasjon flere tiltak for å lede vann fra terrenget bort fra deponiet, 

samt at det jobbes med å få på plass ytterligere overvåkingssystemer 

5.3. Uttalelser fra Titania til forhåndsvarslene   

NVE har under dette punktet oppsummert de viktigste uttalelsene fra Titania. De mest sentrale 

skriftlige tilbakemeldingene fra Titania til NVE i perioden fra revurderingsrapporten ble sendt til 

vedtakstidspunktet er: 

- e-post fra 18.10.2021 der Titania ikke hadde noen kommentarer til NVEs varsel fra 

15.10.2021,  

- e-post fra 2.11.2021 med kommentarer til NVEs forespørsel om vurdering av evakuering, 

- brev fra 3.11.2021 kl. 14:04 med uttalelser og bilag til NVEs forhåndsvarsel fra 

28.10.2021 og 

- e-post 3.11.2021 kl. 17:17 med vedlegg fra Sweco.   

 

Titania skriver i uttalelser til forhåndsvarselet fra 3.11.2021 at de mener det «verken faktisk eller 

rettslig [foreligger] grunnlag for å utstede pålegg som angitt i forhåndsvarselet». De skriver samme 

sted at «fortsatt virksomhet innenfor dagens rammer er […] forsvarlig og trygt.»  

Titania skriver i punkt 3.2 at «sikkerheten mot brudd ikke er kritisk lav slik massene ligger i dag» med 

henvisning til at det er først i det tilfelle det skjer en styrkedegradering av deponimassene som følge av 

likvifisering at dette vil oppstå. 

Advokat Haver skriver på vegne av Titania i punkt 4.3 med hensyn til reduksjon av vannstanden i 

ponden at:  

«Dagens oppsett og regulering av vannivået i ponden viser god kontroll og stabilt nivå på 

vannivået. 

En ytterligere reduksjon av vannivået i ponden er utfordrende i og med at vanndybden i 

ponden allerede er på et svært lavt nivå og fremstår ikke som nødvendig. 

Dersom hensikten med senkning av vannstanden er å øke lagringskapasitet av vann i ponden, 

vil Titnaias planer om å øke pumpekapasiteten være en god og effektiv løsning.» 

Med hensyn til kontinuerlig overvåkning av poretrykk og andre viktige parametere skriver Titania at:  
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«Det er allerede etablert en omfattende overvåkning og manuell avlesning av piezometere i 

deponiet og setningspunkter for overvåkning av dammen. 

Det er i tillegg etablert automatisk overvåkning av vannnivået i ponden. 

Det arbeides kontinuerlig med å finne gode løsninger for automatisk avlesning av 

piezometerne. 

Det arbeides også parallelt med å finne en god løsning på en automatisk overvåking av 

stabiliteten på gruvedam 1. Her har det vært flere tekniske løsninger inne i bildet (bl.a. 

radarløsninger) og utstyr er nå bestilt. 

Et pålegg fra NVE vil ikke føre til at denne jobben kan gjøres raskere – snarere tvert imot.» 

Titania skriver i punkt 5 at NVE ikke har rettslig grunnlag for å utstede pålegg i denne saken. Titania 

mener det ikke foreligger «rettsstridige forhold» etter vannressursloven § 59 ved Titanias anlegg og at 

det derfor ikke er grunnlag for pålegg. Titania viser blant annet til at de oppfyller kravet om å 

iverksette nødvendige kompenserende konstruksjonsmessige tiltak, jf. dsf. § 5-1 annet ledd annen 

setning.   

Titania mener også de har iverksatt overvåkning som tilfredsstiller kravene i dsf. § 7-2.  

Titania mener heller ikke vilkårene for pålegg etter vannressursloven § 40 er oppfylt og viser til at det 

ikke foreligger en «særskilt og uvanlig fare for mennesker, miljø eller eiendom» etter § 40.  

5.4.  Gjennomførte midlertidige tiltak og risikoreduserende arbeid  

Titania har gjennomført en rekke midlertidige tiltak for å redusere risikoen ved Gruvedam 1, omtalt i 

Titania- notat datert 3.11.2021. I dette punktet oppsummerer vi de viktigste midlertidige tiltakene som 

har blitt dokumentert gjennomført av Titania:  

 Vannhåndtering i deponiet 

o deponering av avgangsmasser i midlertidige deponiceller i eksisterende deponi 

utenfor en sikkerhetssone på 4-500 m foran Gruvedam 1  

o vann fra deponering avledes i hovedsak direkte fra deponicellene via rør direkte til 

ponden (ikke på overflaten av deponiet som tidligere) 

o senkning av vannivå i ponden  

o økt pumpekapasitet  

o lagt om vannveier i deponiet, for å lede overflatevann, lekkasjevann og ev. 

overløpsvann fra cellene i nordlig retning til ponden. 

 Sprengning i gruva foretas med reduserte salvestørrelser og det er redusert belting med maskin 

i deponiet 

 Økt overvåking  

o vannivå i ponden overvåkes automatisk og målinger kontrolleres manuelt daglig,  

o pumper i ponden overvåkes og styres automatisk 

o daglig avlesing av poretrykk i deponiet foran Gruvedam 1 og avlesning annenhverdag 

ved de midlertidige deponivollene/celledammene.  
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o kontinuerlig måling og avlesing av lekkasje gjennom Gruvedam 1 

o 3 rystelsesmålere med forskjellige plasseringer måler kontinuerlig. 

o deformasjonsbolter med målenøyaktighet opp til 5 cm 

o kameraovervåking av dam og lekkasjevann 

 Beredskapsplan er utarbeidet og er under stadig utvikling. Innsatsplaner har 3 faser, gult, 

orange og rødt. Grenseverdier er i stadig forbedring ut fra endringer som blir foretatt med 

oppsett av hele deponihåndteringen 

5.5. Planlagte midlertidige tiltak 

Titania har planlagt en rekke midlertidige tiltak som av ulike årsaker ikke er gjennomført. Disse er 

beskrevet i Titania-notat fra 3.11.2021 og e-post fra Titania 12.11.2021 og de viktigste tiltakene 

oppsummeres her:  

 Omlegging av avgangsvannet fra deponeringen, slik at dette vil bli pumpet direkte fra 

settlingsbassenget til Tellnesvannet via rørledninger og tunneler. På denne måten vil 

avgangsvannet ikke belaste ponden og dermed ikke deponiet eller dammen heller. 

 Kontinuerlig måling og avlesning av poretrykksmålinger. Nødvendig utstyr er bestilt, men har 

leveringstid på 6-7 uker. 

 Øke pumpekapasitet ytterligere for å kunne håndtere større flommer, samt mulighet for å 

drifte begge pumper med aggregat 

 Senke vannstanden i ponden ytterligere ved f.eks. mudring 

 Automatisk turbiditetsmåler 

 Automatisk registrering av setninger med totalstasjon og innmålte prisme-punkt.  

 Tiltak for å lede vann fra terrenget bort fra deponiet, samt at det jobbes med å få på plass 

ytterligere overvåkingssystemer 

5.6. Revurderingen 

En revurdering er en grundig undersøkelse og tilstandsanalyse av et etablert vassdragsanlegg som skal 

klarlegge om anlegget har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, jf. damsikkerhetsforskriften § 7-5 første 

ledd. 

Revurderingsrapporten er datert 8.10.2021 og utarbeidet av Sweco. Fagansvarlig er Magnus 

Ljunggren, som er godkjent i fagområde II (fyllingsdammer med fundament) for alle 

konsekvensklasser. I revurderingsrapporten følger det av sammendraget at:  

«Vassdragsanleggets sikkerhetsnivå er vesentlig lavere enn damsikkerhetsforskriftens krav. 

Framfor alt viser nye stabilitetsberegninger, basert på resultat fra nylige utførte geotekniske 

undersøkelser, at skråningsstabiliteten (sikkerhetsfaktoren) for lasttilfellet udrenert residual 

fasthet ikke er tilfredsstilt ifølge damsikkerhetsforskriftens bestemmelser for ulykkeslast eller 

internasjonale retningslinjer.»      
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5.7. Ansvar etter vassdragslovgivningen  

Som ansvarlig dameier har Titania ansvaret for at kravene i vannressursloven (vrl.), 

damsikkerhetsforskriften (dsf.) og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-

vassdrag) er oppfylt, jf. dsf. § 2-2, IK-vass § 2 bokstav b og vrl. §§ 37, 38 og 40. Titania har blant 

annet ansvar for å sørge for å ha tilstrekkelig med kvalifisert personell for å oppfylle kravene til 

damsikkerhet. I damsikkerhetsforskriften stilles det krav til de ulike funksjonene som opptrer på vegne 

av dameieren (den ansvarlige):  

- vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) har det faglige ansvaret for å følge opp sikkerheten, jf. 

dsf. § 2-4,  

- fagansvarlig skal benyttes for å sikre at undersøkelser, beregninger og planer etter dsf. 

kapittel 5, § 7-3 og § 7-5 gjennomføres og dokumenteres i samsvar med kravene i 

forskriften, jf. dsf. § 2-6 og 

- kontrollør(er) skal lede det tekniske kontrollarbeidet ved bygging, jf. dsf. § 2-8.   

 

NVE er vassdragsmyndighet og fører tilsyn med kravene i vassdragslovgivningen etterleves. Dette 

innebærer blant annet å kontrollere etterlevelsen av regelverk, korrigere brudd på regelverk og sikre at 

målsettingen med regelverket nås på vegne av samfunnet. Dette innebærer at NVE også følger opp 

Titania.   

I vedlegg 2 til dette pålegget er det tatt inn nærmere veiledning om ansvarsforholdene. 

6. Varsel om tvangsmulkt mv.  

For det tilfellet at pålegget ikke blir etterfulgt innen de frister som er satt i vedtaket her, varsler NVE 

med dette at NVE vil vurdere å treffe vedtak om tvangsmulkt, jf. vannressursloven § 60. 

Tvangsmulkten vil bli fastsatt skjønnsmessig.  

Dere kan uttale dere til spørsmålet om tvangsmulkt innen 6.12.2021. Vi oppfordrer særlig til at 

faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er 

kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken. 

Vi viser også til tidligere varsel fra 28.10.2021. Se kommentarene ovenfor under punkt 3.15. til de 

delene av varselet som ikke pålegges på nåværende tidspunkt gjennom dette vedtaket.  

7. Klageadgang 

Vedtaket om pålegg kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med 

rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. 

forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale 

epostadresse nve@nve.no. 

 
Med hilsen 
 
Karen Marie Straume / Even Vegard Dalen 
Senioringeniør / Seniorrådgiver 
 
Godkjent av Lars Grøttå 
Seksjonssjef 
 

mailto:nve@nve.no
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Anne Rogstad 
Fungerende direktør 
 
 
Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 
 
 
Mottakerliste: 
Haver Advokatfirma AS 
TITANIA AS 
TITANIA AS 
TITANIA AS 
 
Kopimottakerliste: 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 
Flekkefjord kommune 
MILJØDIREKTORATET 
Sokndal kommune 
STATSFORVALTAREN I ROGALAND 
STATSFORVALTAREN I ROGALAND 
STATSFORVALTEREN I AGDER 
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Vedlegg 1 om prinsipper for damsikkerhet  

Damsikkerhet i Norge bygges på tre grunnleggende bæresøyler som forutsetter kvalifisert personell i 

alle ledd og i alle faser:  

- konstruksjonens (dammens) sikkerhet, 

- overvåking og 

- beredskap.  

Konstruksjonens sikkerhet er den viktigste bæresøylen i damsikkerheten. For Gruvedam 1 er ikke 

denne god nok og det vil ta tid før konstruksjonsmessig sikkerheten er på plass. Det må derfor legges 

større ressurser og mer vekt på de to andre bæresøylene enn det som ville vært tilfelle hvis 

konstruksjonens sikkerhet hadde vært god nok.  

I overvåking og tilsyn inngår instrumentering og målinger av vannstand, lekkasjer, deformasjoner, 

poretrykk i tillegg til inspeksjoner. Overvåking og tilsyn skal kunne gi varsel om og identifisere 

unormale situasjoner ved dammer som kan kreve et spesielt tilsyn eller igangsetting av en 

beredskapsplan. 

Beredskap er forberedelse for å møte og håndtere uønskede hendelser og kritiske situasjoner. Det bør 

legges mer ressurser og arbeid i beredskap når konstruksjonens sikkerhet ikke er god nok.  
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Vedlegg 2 om ansvaret etter vassdragslovgivningen  

1. Innledning 

NVE følger opp norske dammer og deres eiere gjennom tilsyn, veiledning om kravene i regelverket og 

ved å utforme regelverk. Det er strenge krav til planlegging, bygging og drift av dammer i Norge. 

Kravene varierer etter hvilken konsekvensklasse dammen er plassert i. Konsekvensklassene går fra 0 

(ingen konsekvens) til 4 (høyeste konsekvens, svært stort skadepotensial). Brudd på en av de store 

dammene er regnet som den enkelthendelsen som kan få det største katastrofeomfanget i Norge.1  

 

I tillegg til gjennomgangen av det rettslige grunnlaget for pålegget, vil også NVE veilede om noen av 

de sentrale bestemmelsene i vassdragslovgivningen slik at dameieren og de sentrale funksjonene 

(VTA, fagansvarlig, kontrollører) er best mulig rustet til å håndtere sikkerhetsrisikoen som er 

oppdaget. Det vil også være nyttig i forbindelse med planleggingen av de permanente tiltakene som nå 

foregår.  

2. Vannressursloven  

Gruvedammen er både et «vassdragstiltak» og et «vassdragsanlegg», jf. vannressursloven § 3 første 

ledd bokstav a og b. Reglene om vassdragstiltak iblant annet vannressursloven § 5, § 37 og § 38 

kommer derfor til anvendelse.  

Vannressursloven § 5 tredje ledd – alminnelige krav til sikkerhet  

Første ledd i § 5 innebærer en generell aktsomhetsplikt som gjelder for enhver, herunder dameiere. 

Annet ledd i § 5 slår fast en plikt til å minimere skade og ulempe når vassdragstiltak planlegges og 

gjennomføres. Tredje ledd slår fast en alminnelig sikkerhetsstandard for å unngå skade på mennesker, 

miljø og eiendom. Det er de krav som «med rimelighet» kan stilles til sikring som er kriteriet.  

Den nærmere fastsettelsen av sikkerhetsstandarden er overlatt til praksis på bakgrunn av de mer 

detaljerte kravene i damsikkerhetsforskriften og veiledere. Internasjonale kilder kan også bidra til å 

belyse hvilken sikkerhetsstandard som er rimelig etter vannressursloven.   

I Norge er det ikke fastsatt særskilte regler for gruvedammer fordi det er svært få og kun én i 

konsekvensklasse 4. Det er derfor lite forvaltnings- og bransjepraksis for dette i Norge. Anbefalte 

sikkerhetskrav som er utviklet internasjonalt, eller i land med større erfaring med gruvedammer vil 

derfor være av betydning i vurderingen av sikkerhetsstandarden etter vannressursloven § 5 tredje ledd.  

Vannressursloven § 37 – tiltaket må holdes i forsvarlig stand 

Vannressursloven § 37 oppstiller en generell plikt til å holde vassdragstiltak «som kan volde skade» i 

«forsvarlig stand». Bestemmelsen gir hjemmel for NVE til å pålegge den ansvarlige nødvendig 

vedlikehold og pålegge kan også innebære at vassdragstiltaket må settes i bedre stand enn opprinnelig 

var.2 Vannressursloven § 37 er også hjemmel for de mer detaljerte reglene som er fastsatt i 

damsikkerhetsforskriften. 

Vannressursloven § 38 – krav til beredskapsplaner  

Det følger av vannressursloven § 38 første ledd at:  

                                                        
1 Se NOU 2000: 24 Et sårbart samfunn på side 67. 
2 Se Ot.prp. nr. 39 (1998-1999) på side 352. 
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«Tiltakshaver med ansvar for et vassdragstiltak som kan volde betydelig fare for mennesker, 

miljø eller eiendom, skal ha en beredskapsplan. Planen skal gi retningslinjer for hva som skal 

gjøres hvis en ulykke inntreffer eller ved akutt fareøking. Planen skal fornyes etter behov.»  

Med hensyn til damsikkerhet er det satt nærmere krav til når beredskapsplaner skal foreligge i 

damsikkerhetsforskriften § 7-4 første ledd:  

«For vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2, 3 og 4 skal det foreligge beredskapsplan for 

situasjoner i vassdraget tilknyttet vassdragsanlegget som kan volde betydelig fare for 

mennesker, miljø eller eiendom. Ved bygging av nye anlegg skal beredskapsplan foreligge fra 

byggestart, jf. § 6-1. Beredskapsplanen skal bygge på analyse av risiko og sårbarhet og på 

utførte dambruddsbølgeberegninger.»  

I damsikkerhetsforskriften § 7-4 annet ledd er det satt krav til innholdet i beredskapsplanene:  

«Beredskapsplanen skal angi hva som skal gjøres ved fareøkning utover den som ivaretas 

gjennom driftsprosedyrene, jf. § 7-1, eller hvis en ulykke inntreffer. Beredskapsplanen skal 

minimum omfatte grenseverdier som utløser beredskap, varslingsrutiner, innsatsplaner og 

oversikt over tilgjengelig personell og materielle ressurser. Grenseverdier skal fastsettes for 

aktuelle måleparametere, jf. § 7-2, og baseres på teoretiske beregninger av vassdragsanleggets 

kapasitet. Innsatsplaner skal baseres på analyser av mulige forhold og situasjoner som avviker 

fra det normale. Utvidet overvåking ved beredskap skal beskrives.»  

3. Damsikkerhetsforskriften  

Damsikkerhetsforskriften kommer til anvendelse på vassdragsanlegg i konsekvensklasse 0 til 4 der 

klasse 4 settes for dammer med de mest alvorlige konsekvensene. Forskriften inneholder blant annet 

krav til sikkerhet, organisering og saksbehandling ved vurdering, bygging og drift av dammer.  

Damsikkerhetsforskriften § 5-1 generelt krav til sikkerhetsnivå  

Det er bestemt i damsikkerhetsforskriften § 5-1 første ledd at: 

«Vassdragsanlegg skal til enhver tid ha et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå, slik at det ikke 

inntrer brudd, svikt eller feilfunksjon.» 

Dette generelle kravet må suppleres med sikkerhets- og aktsomhetskravet i vannressursloven § 5 og de 

mer detaljerte krav i dsf. § 5-2 og 5-10. 

I § 5-1 annet ledd er det bestemt at:  

«For etablerte anlegg der det ikke er mulig å oppfylle de tekniske kravene i dette kapitlet, skal 

det iverksettes nødvendige kompenserende konstruksjonsmessige tiltak som sikrer at anlegget 

har et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå. Slike kompenserende tiltak skal uttrykkelig vurderes 

ved revurdering av anleggene, jf. § 7-5. NVE kan kreve at det iverksettes kompenserende 

tiltak.» 

4. Ansvarssubjektene 

Den ansvarlige  

Den ansvarlige for Gruvedam 1 er eieren, Titania. Titania har blant annet ansvar for at «de krav … 

som følger av forskriften her…blir overholdt», jf. § 2-2 annet ledd bokstav a. Den ansvarlige skal også 

sørge for å «ha tilstrekkelig med kvalifisert personell for å oppfylle kravene i denne forskriften, og 

sørge for at disse er organisert slik at de er tilgjengelige ved behov», jf. bokstav b og c. 
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Leder 

Alle vassdragsanlegg etter damsikkerhetsforskriften skal ha en leder. Lederen kan delegere oppgaver 

til andre, men vil likevel ha ansvaret for at oppgavene blir gjennomført i tråd med forskriftens krav. 

Leder etter damsikkerhetsforskriften for Gruvedam 1 er Kai Inge Holtet. 

Lederen har blant annet ansvar for at «sikkerhetskravene til vassdragsanlegg overholdes», at 

«kvalifisert personell gis tid og ressurser til å utføre sine oppgaver» og at «internkontroll utøves», jf. § 

2-3 første ledd bokstav a,c og d. 

Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) 

Alle vassdragsanlegg etter damsikkerhetsforskriften skal ha en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA), jf. 

dsf. § 2-1 annet ledd bokstav b. VTA skal ha de kvalifikasjoner som fastsatt i § 3-3 og NVE 

godkjenner VTA etter § 3-6. VTA for Gruvedam 1 er Atle Roger Mydland.  

Ansvaret til VTA følger av dsf. § 2-4 første ledd bokstav a til f. VTA «har det faglige ansvaret for å 

følge opp sikkerheten ved vassdragsanleggene ved å: 

«a) utarbeide og holde oppdatert et internkontrollsystem for vassdragsanleggene, 

b) sørge for at anleggenes sikkerhet overvåkes og revurderes, 

c) rapportere til og foreslå sikkerhetstiltak overfor leder, 

d) påse at planlegging, prosjektering, bygging og revurdering av anleggene ivaretar relevante 

krav i forskriften, herunder at nødvendige fagområder blir ivaretatt, og at det om nødvendig 

blir foretatt faglige vurderinger som ikke dekkes av fagområdene nevnt i § 3-5, 

e) rapportere til leder om situasjoner som avviker fra det normale…» 

 

Fagansvarlig  

NVE godkjenner fagansvarlige etter dsf. § 3-7. Det følger av dsf. § 2-6 at:  

«Fagansvarlig, jf. § 3-5 og § 3-7, skal benyttes for å sikre at undersøkelser, beregninger og 

planer etter kapittel 5 og § 7-3 og § 7-5 gjennomføres og dokumenteres i samsvar med 

forskriftens krav.  

Fagansvarlig kan gjennomføre vurdering av enkle problemstillinger som ikke inngår i 

fagområde vedkommende er godkjent for.»  

I damsikkerhetsforskriften § 5-2 tredje ledd er det i tillegg bestemt:  

«Tekniske planer skal utarbeides og kontrolleres av kvalifiserte fagpersoner innen relevante 

fagområder, jf. § 3-5. Godkjent fagansvarlig, jf. § 3-7, skal enten utarbeide eller kontrollere de 

tekniske planene. For vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 gjelder ikke kravet om kontroll 

dersom godkjent fagansvarlig har utarbeidet planene. Det skal fremgå av plandokumentene 

hvem som har utført og hvem som har kontrollert innen aktuelle fagområder. NVE kan kreve 

at tekniske planer kontrolleres av uavhengig kvalifisert fagperson utpekt av NVE.» 

Kontrollør  

I damsikkerhetsforskriften § 2-8 er det bestemt at: 

«Ved bygging av vassdragsanlegg skal det tekniske kontrollarbeidet ledes av en kontrollør 

som 

oppfyller kravene i § 3-9.» 
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Orientering om rett til å klage 

 

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 

36. 

 

Hvem kan klage på vedtaket? 
Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på 
vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.  

Hvor skal du sende klagen? 

Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende 

den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no. 

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, 
vil vi sende klagen til OED. 

Frist for å klage 

Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til 

deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den 

dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. 

Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan 
ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.  

Du kan få begrunnelsen for 

vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en 

begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.  

Hva skal med i klagen? 

Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 

- Skrive hvilket vedtak du klager på. 

- Skrive hvilket resultat du ønsker. 

- Opplyse om du klager innenfor fristen. 

- Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen 

undertegne klagen. 

I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du 
mener vedtaket er feil.  

Du kan få se dokumentene i 

saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt 

offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.  

Vilkår for å gå til domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til 

søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED 
som overordnet forvaltningsorgan. 

Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte 
klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort. 

Sakskostnader 
Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få 

dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker 

etter at klagevedtaket kom frem til deg.  
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