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Orientering om Fylkesmannens saksbehandling og varsel om 
saksbehandlingsgebyr  
 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken viser til søknad fra Ole & Peder Ødegaard AS mottatt i epost datert 
10.02.2020 om endret deponiløsning fra våtdeponi til tørrdeponi for potensielt syredannende 
svartskifer, samt søknad om midlertidig tillatelse til utslipp av sigevann datert 05.03.2020 som vi 
mottok 06.03.2020. Vi viser også til telefonsamtale med Norsk Gjenvinning m3 AS v/ Randi W. 
Kortegaard 24.03.2020. 
 
Bakgrunn 
Ole & Peder Ødegaard AS har tillatelse etter forurensningsloven datert 07.02.2012 med sist 
endringer datert 22.10.2018 til å drifte Borge pukkverk og avfallsdeponi i Fredrikstad kommune.  
 
Da våtdeponiet nå skal avsluttes anser vi søknaden om midlertidig utslippstillatelse av sigevann fra 
deponiet som en del av avslutningen av våtdeponicellen. Vi har allikevel valgt å behandle denne 
separat ettersom det haster å få håndtert vannet som har hopet seg opp. Vi vil derfor behandle 
utslippstillatelsen av sigevann som en endring av gjeldende tillatelse Borge pukkverk avfallsdeponi 
har i dag. 
 

I gjeldende tillatelse står det under vilkår 3.8.1 at det inntrer meldeplikt til Fylkesmannen ved 
avslutning av en deponicelle og at det skal legges frem en avslutningsplan som skal godkjennes av 
Fylkesmannen. Søknaden mottatt i epost av 10.02.2020 inneholder en avslutningsplan, men 
Fylkesmannen ser behov for å etterspørre ytterligere informasjon for å kunne ta stilling til 
avslutningsplanen og eventuelle gi ytterligere krav til avslutning og etterdrift av våtdeponiet.  

 

I søknaden mottatt i epost 10.02.2020 søker Ole & Peder Ødegaard AS om å endre deponiløsning fra 
våtdeponi til tørrdeponi for potensielt syredannende svartskifer i den resterende delen av deponiet 
innenfor gjeldende bestemmelsene i reguleringsplan.  
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Søknad om midlertidig utslipp av vann i deponiet 
Saksbehandlingstid 
Vi viser til telefonsamtale med Norsk Gjenvinning m3 v/ Randi W. Kortegaard 24.03.2020, hvor vi fikk 
beskjed om at det er et ønske om å bytte resipient for det midlertidige utslippet, fra Lindalsbekken til 
Moumbekken. Fylkesmannen venter derfor på oppdatert/revidert søknad om midlertidig 
utslippstillatelse, og anser derfor søknaden datert 05.03.2020 som utdatert. Vi ber om at revidert 
søknad sendes oss snarlig, og helst innen 27.03.2020, slik at deponivannet/sigevannet kan håndteres 
forsvarlig så raskt som mulig. 
 
Vi forventer en saksbehandlingstid på 1-2 måneder fra vi har mottatt komplett søknad.  
 
Når vi har mottatt revidert søknad vil saksbehandlingen starte med at søknaden forhåndsvarsles 
sakens parter, offentlige myndigheter mm, jf. forurensningsforskriften kapittel 36 del III. Søknaden 
vil også bli annonsert i aktuelle aviser, og søker må dekke utgiftene for annonseringen, jf. 
forurensingsforskriften § 36-8 andre ledd. Eventuelle høringsinnspill vil sendes virksomheten for 
kommentarer. 
 
Vi minner om at alle virksomheter har et selvstendig ansvar etter forurensingsloven § 7. Vi mener 
det i påvente av et vedtak fra Fylkesmannen må settes i verk tiltak som hindrer vannstanden å øke 
ytterligere i deponiet og dermed faren for forurensing.  
 
Varsel om fastsettelse av gebyrsats for saksbehandlingen 

Søker skal betale gebyr for vår behandling av søknaden (jf. forurensningsforskriften § 39-3). Ut fra 
opplysningene som er gitt i søknaden, har vi foreløpig plassert saken i gebyrsats 7, jf. 
forurensningsforskriften § 39–4. Saksbehandlingsgebyret i sats 6 er kr 33 300,-. Grunnlaget for valg 
av gebyrsats er forventet ressursbruk hos Fylkesmannen i forbindelse med behandling av søknaden. 
Vi gjør oppmerksom på at vi kan endre gebyrsats, dersom saksbehandlingen medfører en annen 
ressursbruk enn forventet. Vi fatter endelig vedtak om gebyrsats og ettersender faktura når saken er 
ferdigbehandlet.  
 
Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes Fylkesmannen innen 2 uker 
etter at dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16. 
 
Avslutningsplan for våtdeponicellen 
Vi ber om ytterligere dokumentasjon 

Ole & Peder Ødegaard AS har oversendt en avslutningsplan som en del av søknaden om å endre 
deponiløsning fra våtdeponi til tørrdeponi. Vi ønsker at det sendes ytterligere informasjon til oss. 
 
Vi ber om at en komplett avslutningsplan for våtdeponicellen sendes som et eget dokument, og vi 
ber om at avslutningsplanen minimum inneholder følgende: 

- Angivelse av driftsansvarlig; og hvem som eventuelt er ansvarlig for avslutning og etterdrift 
av avsluttede celler 

- Redegjørelse for reguleringsforhold og planlagt etterbruksformål for arealet, inkludert link til 
reguleringsplan med bestemmelser.  

- Deponicellens avgrensning, arrondering (1 m koter) og endelig fyllingshøyde (inkludert 
toppdekke) 

- Hva som er deponert av farlig avfall og lokalisering av deponiområder med farlig avfall (angis 
med koordinater/inntegnes på planen) 
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- Beskrivelse av toppdekket. Deriblant materialer og tykkelser på de lag som er nødvendig for 
å avslutte på en miljømessig forsvarlig måte 

- Vi ønsker en vurdering på om anbefalingene i veileder M-385/2015 er tatt til følge 
- Forslag til kontroll- og overvåkningsprogram i avslutning- og etterdriftsfasen. 
- Oversikt og koordinater for alle kontroll- og prøvetakingspunkter med referansenummer 

(Alle målepunkter skal også ha en entydig merking i terrenget). 
- Oppdatert miljørisikovurdering hvor også avslutningen av cellen (våtdeponiet) er 

risikovurdert. 
 
Vi viser generelt til veileder til deponiforskriften TA-1951/2003 og M-385/2015. 
 
Fylkesmannen vi komme tilbake med en skriftlig godkjenning av avslutningsplanen når vi har mottatt 
tilstrekkelig informasjon. Vi vil i den forbindelse også vurdere behovet for et tilsyn. 
 
Søknad om ny deponiløsning for videre drift fra våtdeponering til tørrdeponering 

Vi ber om ytterligere dokumentasjon 

Fylkesmannen har gjennomgått søknadsdokumentene og ber om at følgende dokumentasjon 
oversendes:  

- Oppfyllingsplan 
o Kart og profiler som tydelig viser kotehøyder og skissert oppfylling av etapper og hele 

deponiet 
- Oversikt over hvilke masser som skal deponeres hvor i deponiet 
- Hvordan det planlegges at skråningene skal beholde stabilitet i drift og etterdriftsfase 
- Driftsplan 
- Miljørisikovurdering med hensyn til drift av deponiet 

 
Vi viser generelt til veileder til deponiforskriften TA-1951/2003, samt forurensningsforskriften § 36-2. 
 
Saksbehandlingstid 

Vi forventer en saksbehandlingstid på 4-6 måneder etter at vi har mottatt etterspurte opplysninger. 
Når Fylkesmannen har mottatt tilstrekkelig dokumentasjon vil vi starte med at søknaden 
forhåndsvarsles sakens parter, offentlige myndigheter mm, jf. forurensningsforskriften kapittel 36 
del III. Eventuelle høringsinnspill vil sendes virksomheten for kommentarer. 
 
Varsel om fastsettelse av gebyrsats for saksbehandlingen 

Søker skal betale gebyr for vår behandling av søknaden (jf. forurensningsforskriften § 39-3). Ut fra 
opplysningene som er gitt i søknaden, har vi foreløpig plassert saken i gebyrsats 4, jf. 
forurensningsforskriften § 39–4. Saksbehandlingsgebyret i sats 4 er kr 99 900,-. Grunnlaget for valg 
av gebyrsats er forventet ressursbruk hos Fylkesmannen i forbindelse med behandling av søknaden. 
Vi gjør oppmerksom på at vi kan endre gebyrsats, dersom saksbehandlingen medfører en annen 
ressursbruk enn forventet. Vi fatter endelig vedtak om gebyrsats og ettersender faktura når saken er 
ferdigbehandlet.  
 
Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes Fylkesmannen innen 2 uker 
etter at dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16. 
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Oppsummering 

Fylkesmannens saksbehandling vil dermed utføres i tre deler: 
1. Høring og saksbehandling av midlertidig utslippstillatelse for deponivann/sigevann så fort vi 

har mottatt revidert søknad til riktig resipient. 
2. Når vi har mottatt komplett avslutningsplan vil den sendes på høring. 
3. Når vi har mottatt komplett søknad om tørrdeponering av potensielt syredannende 

svartskifer vil vi starte med å sende søknaden på høring. 
 
 
Korrespondanse 
Vi ber om at all korrespondanse fra søker rettes hovedsakelig til fmovpost@fylkesmannen.no og 
merkes med saksnr. 2019/14665. I tillegg kan e-poster sendes som kopi til saksbehandler sin e-
postadresse.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Kari Skogen (e.f.) 
seksjonssjef 

  
 
Hedvig Sterri 
rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Norsk Gjenvinning m3 AS PB 567 Skøyen 0214 OSLO 
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