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I januar 2016 offentliggjør Klima og Miljødepartementet sitt vedtak hvor de gir Norsk 
Gruvedrift AS tillatelse etter forurensningsloven til oppstart av gruvevirksomhet etter ilmenitt 
ved Lillevik, med tilhørende utslippstillatelse, herunder deponi av gruveavfall og utslipp av 
prosesskjemikalier i Småfjorden. Vedtaket fattes etter anbefaling fra Miljødirektoratet, og dagen 
etter uttrykker miljøministeren i Kveldsbladet entusiasme over at "den nye gruvevirksomheten ved 
Lillevik vil gi grunnlag for flere hundre nye arbeidsplasser og en årlig verdiskapning på over 500 millioner 
kroner". 

Avfallsdeponiet i Småfjorden vil bestå av over 300 millioner tonn stein, støv og kjemikalier 
som vil dekke over 4 kvadratkilometer på 400 meters dyp over en periode på 60 år. Samme 
dag som vedtaket offentliggjøres kommer det frem at Miljødirektoratet opprinnelig 
konkluderte med at tillatelse ikke burde gis fordi det planlagte avfallsdeponiet vil kunne 
ødelegge økosystemet der det ligger, og blant annet medføre at forvaltningsmålene i 
naturmangfoldloven for de truede fiskeartene (ål og pigghå) i området ikke vil nås. Etter 
oppfordring fra klima- og miljøministeren om å ta inn næringsutvikling og muligheten for nye 
arbeidsplasser i sin vurdering endret imidlertid Miljødirektoratet standpunkt og ga sin 
anbefaling til vedtaket. 

Lokale miljøaktivister protesterer umiddelbart og kaller vedtaket norgeshistoriens største, 
planlagte forurensning av fjord. Sammen med Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og 
Greenpeace etablerer de interesseorganisasjonen "Redd Småfjorden" som varsler søksmål 
mot staten dersom vedtaket gjøres rettskraftig. 

Redd Småfjorden mener at vedtaket er i strid med Grunnloven § 112 og at staten ikke har 
overholdt sin plikt til å sørge for skikkelig konsekvensutredning. Gruvedriften og 
avfallsdeponiet i Småfjorden vil medføre uakseptabel stor skade på naturen og omfattende 
tap av naturressurser. Videre hevder de at konsekvensene av miljøgifter for sjømat og 
mennesker er for dårlig utredet. De viser også til at Havforskningsinstituttet i sin selvstendige 
vurdering finner at prosjektet ikke representerer en bærekraftig bruk av fjordøkosystemet og 
påpeker store feil og mangler ved Miljødirektoratets utredning. Dessuten mener Redd 
Småfjorden at "føre-var" prinsippet i naturmangfoldloven ikke er ivaretatt.

Staten avviser trusselen om søksmål som grunnløst og mener det savner ethvert rettslig 
grunnlag.  Spørsmålet om hvorvidt gruvevirksomhet ved Lillevik skal gjennomføres er politisk 
og er noe politiske kompetente organer må ta stilling til. Det kan ikke være tvil om at saken er 
grundig utredet og at Miljødirektoratets konsekvensutredning er tilstrekkelig. Det følger 
dessuten klart av forskrift om konsekvensutredning at hensyn til samfunn og verdiskapning skal 
tas med i vurderingen. 
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