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Vedtak om endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for 
Borge pukkverk avfallsdeponi 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknaden fra Ole & Peder Ødegaard AS og 
Norsk Gjenvinning m3 AS om midlertidig utslipp av renset sigevann til resipient, og endrer 
tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven til Borge pukkverk deponi.  
 
Fylkesmannen har også tatt inn endring om maksimal kotehøyde for våtdeponering fra 
Miljødirektoratets klagevedtak av 28.01.2020, behandlet avslutningsplan for våtdeponiet og 
stilt nye krav til avslutning og etterdrift.  
 
Endret tillatelse med tilhørende vilkår følger vedlagt.  
 
Fylkesmannen varsler ny gebyrsats på kr 99 900,- for behandling av saken. 
 
Vedtaket om tillatelse kan påklages av berørte parter eller andre med rettslig klageinteresse 
innen 3 uker. 

 
Vi viser til søknad mottatt 26.03.2020 om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, og sakens 
øvrige dokumenter.  
 

Bakgrunn 
Ole & Peder Ødegaard A/S har i dag en tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 
07.02.2012, Tillatelsenr. 2012.1020.T, sist endret 22.10.2018.  
 
Ole & Peder Ødegaard AS (OPØ) og Norsk Gjenvinning m3 AS (NGm3) oppgir at nedbørsmengder har 
ført til høy vannstand i Borge pukkverk deponi, og at det er ikke mulig å ytterligere avskjære 
nedbørsfeltet. Det pågår en prosess med å avslutte våtdeponiet under grensen for grunnvannstand, 
og for å kunne fortsette avslutningen av våtdeponiet må vannstanden senkes. I den forbindelse 
søkes det nå Fylkesmannen om midlertidig tillatelse til utslipp av renset sigevann til Moumbekken. 
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Fylkesmannen ser det som en viktig forutsetning for å tillate midlertidig utslipp av renset sigevann at 
Borge pukkverk avfallsdeponi samtidig avslutter våtdeponiet. Virksomheten sendte Fylkesmannen 
oppdatert avslutningsplan for våtdeponiet den 14.06.2020.  
 
Det foreligger en klageavgjørelse fra Miljødirektoratet i vedtak av 28.01.2020 vedrørende fastsetting 
av kotehøyde for våtdeponering ved Borge pukkverk deponi. Endringer som følge av 
klageavgjørelsen vil også innlemmes i tillatelsen. 
 

Søknad 
Ole & Peder Ødegaard AS (OPØ) og Norsk Gjenvinning m3 AS (NGm3) søkte 26.03.2020 om 
midlertidig tillatelse til å slippe ut renset sigevann fra Borge pukkverk deponi til Moumbekken i 
Fredrikstad kommune. Det oppgis i søknaden at nedbørsmengder har ført til høy vannstand i Borge 
pukkverk deponi, og det er ikke mulig å ytterligere avskjære nedbørsfeltet. 
 
Det skulle i utgangspunktet slippes ut omtrent 20 000 m3 renset sigevann over en periode på 12 
uker til Moumbekken og videre til Glomma. Etter at vannstanden i deponiet ble så høy at det rant 
over membranen og kom ut i drensvannet har volumet økt til ca. 28 000 m3. Renseanlegg for 
sigevann er ferdig etablert. Sigevannet planlegges å bli pumpet til renseanlegget, renses, og deretter 
ledes til et utslippspunkt ved broen hvor Sarpsborgveien krysser Moumbekken.  
 
Det midlertidige utslippet fra Borge pukkverk deponi til bekk vil utgjøre omtrent 4 l/s. I søknaden blir 
utslippet miljørisikovurdert til å ha ubetydelig miljøpåvirkning ettersom forventede konsentrasjoner 
av metaller i renset sigevann vil være lavere enn bakgrunnsverdiene, samt lavere enn 
vanndirektivets EQS-grenser og drikkevannsforskriften. Det er ikke påvist organiske miljøgifter i 
vannet. Sigevannet har noe høyt innhold av natrium, kalium og kalsium, og betegnes som hardt. Det 
forventes ikke påvirkning på resipient som følge av disse næringssaltene ettersom vannmengden 
som slippes ut er en liten andel av Moumbekkens volum.  
 
Det er lagt opp til et overvåkningsprogram som overvåker utslippet før og etter rensetrinn, samt 
bakgrunnsmålinger og målinger nedstrøms. 
 
I forbindelse med høringen fremskaffet virksomheten dokumentasjon på miljøpåvirkning og 
renseløsning fra blant annet COWI i rapporter datert 25.06.2020 og 13.07.2020, samt annen e-
postkorrespondanse.  
 

Høring 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har sendt søknaden på høring til Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet, Skjærviken Lokalsamfunnsutvalg, Naturvernforbundet i Fredrikstad og Hvaler, 
Fredrikstad kommune Vannområde Glomma Sør, John Lilleborge, Forum for natur og friluftsliv 
Østfold, Fredrikstad Næringsforening, Harald Karlsen-Moum, Bellona, Viken fylkeskommune, Knut 
Holme, Ann-Mari og Stein Raakil, Knut Espen Hystad og Trond Thorvaldsen. 
 
Søknaden ble også lagt ut på Fylkesmannen sine nettsider. 
 
Vi har mottatt høringsuttalelser fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Viken 
fylkeskommune, Fredrikstad kommune og John Lilleborge.  
 
Fredrikstad kommune fikk utsettelse av høringsfristen til 30.05.2020 slik at kommunen fikk behandle 
sin høringsuttalelse politisk før oversendelse til Fylkesmannen.  
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Høringsuttalelsene ble oversendt søker for kommentarer. 
 
Nedenfor gjengis en oppsummering av høringsuttalelsene samt søkers kommentarer. 
 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har ingen merknader til søknaden, men opplyser 
om at de har mottatt en tilsvarende søknad. DSA og Fylkesmannen koordinerer saksbehandlingen av 
søknaden.  
 
Viken fylkeskommune 
Viken fylkeskommune mener at det kan gis tillatelse til et midlertidig utslipp av renset sigevann til 
Moumbekken forutsatt at utslippet gjennomføres som beskrevet i søknaden med de lave 
konsentrasjonene som skisseres etter rensing. Det vurderes dithen at miljørisikoen ved utslipp av 
renset sigevann er lavere enn dersom vannstanden i deponiet skulle bli så høy at vannet renner over 
membrankanten, til dreneringslag under deponiet. 
 
Fredrikstad kommune 
Fredrikstad kommune påpeker at det er manglende informasjon om renseanlegget som skal brukes 
for å rense sigevannet før utslipp til bekk.  
 
Kommunen ber om at det stilles følgende krav: 
 Utvidelse av foreslått overvåkningsprogram av kun pH og radioaktivitet til å inkludere metaller, 

oljeholdige forbindelser og hyppigere prøvetaking 
 Det skal utarbeides en plan for tiltak som skal settes i verk dersom renseanlegget ikke fungerer 

som planlagt 
 Testkjøring av anlegget og prøvetaking av renset sigevann før utslipp til resipient 
 Det bør bygges en forsvarlig løsning for å pumpe vannet ut av deponiet direkte til Glomma, og 

ikke til Moumbekken 
 
Fredrikstad kommune minner også om at graving av ledninger som hovedregel er søknadspliktig 
etter plan- og bygningsloven, og at eventuelle inngrep i kantvegetasjonen må gjøres i tråd med 
bestemmelsene i vannressursloven og bør begrenses i størst mulig grad. Det pekes også på at 
tiltaket må vurderes opp mot forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og lakse- og innlandsfiskloven.  
Kommunen mener det er uheldig at det har oppstått en akutt situasjon hvor deponiet er i ferd med 
å fylles opp, og hvor vannet vil renne over kanten i løpet av kort tid, spesielt sett i lys av uroen 
knyttet til deponiet gjennom de siste årene. 
 
Avslutningsvis minner Fredrikstad kommune om at det i Fylkesmannens tillatelse er satt vilkår om at 
det skulle inngås påslippsavtale med Fredrikstad kommune. Dette ble skrinlagt da deponieier 
argumenterte for at deponiet ikke ville ta inn vann fra omgivelsene og at det dermed ikke var behov 
for utpumping av vann fra deponiet. 
 
John Lilleborge 
John Lilleborge stiller generelt spørsmålstegn ved den situasjonen som har oppstått og oppfatter det 
som et klart brudd på tillatelsen, både punkt 3.4.1 og 5.1.  
 
Lilleborge peker på at virksomhetens forklaring på hvorfor vannstanden har blitt høy i deponiet er 
en feilaktig påstand så langt han kjenner saken. Han stiller også spørsmålstegn ved oppfølgningen 
av tillatelsens punkt 3.10.3 om overvåkning av vannstand, og til at renseanleggets effekt ikke er 
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tilfredsstillende dokumentert eller testet i praksis. Det er heller ikke fremlagt måleresultater fra 
Moumbekken ved omsøkt utslippspunkt og han mener at sammenligningen søker gjør av innhold av 
miljøskadelige elementer i deponivannet med påståtte bakgrunnsverdier fra bekker i området er 
misvisende. 
 
Videre legger Lilleborge frem flere anbefalinger: 
 renseanlegget bør testes i «fullskala» med retur til deponiet inntil renseprosessene er 

optimalisert, 
 det bør vurderes nøye om vannet som skal pumpes ut av deponiet bør pumpes ut fra toppen 

eller fra bunnen i deponiet, og 
 representative vannprøver må tas fra det aktuelle utslippspunktet slik at miljøpåvirkningen kan 

vurderes opp imot relevante bakgrunnsverdier. Vannprøvene bør utføres under offentlig 
kontroll. 

 
Det konkluderes med: 
 til tross for punktene over bør en tillatelse gis da alternativet er verre, og 
 utslippet bør ledes helt til Glomma i lukket ledning fremfor omsøkt utslippspunkt i 

Moumbekken. 
 
Virksomhetens kommentarer til høringsuttalelsene: 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 
Søker oppfatter det som positivt at Fylkesmannen og DSA koordinerer saksbehandlingen om 
midlertidig utslipp av renset sigevann. 
 
Viken fylkeskommune 
Søker registrerer at Fylkeskommunen mener det kan gis tillatelse til utslipp av renset sigevann og vil 
tilstrebe lave verdier som redegjort for i søknad. 
 
Fredrikstad kommune 
Når det gjelder kommunens merknad om at de ikke kjenner renseanleggets funksjon peker 
virksomheten på at dette ble omtalt i en søknad som ble sendt på høring til Fredrikstad kommune av 
DSA i fjor, og derav fremkommer ikke detaljene i like stor grad i søknaden om midlertidig utslipp. 
Renseanlegget beskrives følgelig: 

Renseanlegget består av en containerløsning, og ble montert hos leverandør i desember 2019. I 
januar 2020 sto det klart til rensing av deponivann i Borge. Renseprosessen baseres på kjemisk 
felling og magnetisk partikkelseparasjon. Prosessen er automatisert, noe som blant annet 
innebærer justering av pH, varsler for kjemikaliepåfyll og automatisk stans dersom renseprosessen 
ikke forløper som planlagt. 

 
Videre foreslår kommunen at renseanlegget skal testkjøres, og det skriver søker at allerede er 
gjennomført sammen med leverandør. Renset vann ble pumpet tilbake i deponiet. 
Analyseresultatene har vist lovende resultater, og søker forventer at renseanlegget vil ha like god 
effekt som testene til nå har vist.  
 
Kommunen mener overvåkningsprogrammet bør utvides til å inneholde metaller og oljeforbindelser 
i hyppigere frekvens enn fremlagt i søknaden. Søker svarer at overvåkningsprogrammet foreslått i 
søknaden kommer i tillegg til ordinær overvåkning, og viser til en tabell med foreslått overvåkning 
for midlertidig utslipp. Oljeforbindelser er ikke inkludert da det ikke er påvist i deponivannet.  
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Kommunens henvisning til lovverket (plan- og bygningsloven og lakse- og innlandsfiskloven i 
forbindelse med legging av rør for utslipp) tas til etterretning.  
 
Avsluttende kommentar fra virksomheten til kommunens høringsuttalelse er «Vi mener at omsøkt 
tiltak med utslippspunkt i Moumbekken er miljømessig forsvarlig ved midlertidig utslipp av renset 
vann.» 
 
John Lilleborge 
Virksomheten viser til store nedbørsmengder sommeren og høsten 2019 som årsak til hvorfor 
vannstanden ble så høy i deponiet, og som også er grunnen til hvorfor mottak av masser måtte 
stanse. Plan for avslutning var sendt myndighetene hvor det var redegjort for avslutning av 
våtdeponiet på kote + 16 for å redusere utrygghet i lokalsamfunnet. Vannstanden steg så mye at 
forberedende arbeider for avslutning, måtte utsettes. Virksomheten påpeker at det ikke var en 
planlagt stans i mottak av masser fra deres side.  
 
Når det gjelder Lilleborges spørsmål om de oppgitte konsentrasjonene i bekkene stemmer, så er 
virksomheten trygg på at måleresultatene stemmer, og kan gjerne videresende analyserapporter fra 
ALS Laboratories til Fylkesmannen om det er ønskelig.  
 
Lilleborge mener at det bør pumpes deponivann fra toppsjiktet i brønnen i våtdeponiet, og det er i 
tråd med virksomhetens planer nettopp for å unngå sirkulasjon av vann.  
 
Til Lilleborge sine kommentarer om renseanlegg, testkjøring og utslippspunkt viser virksomheten til 
det som er besvart til Fredrikstad kommune sin høringsuttalelse. Virksomheten er enige i at 
prøvetaking av Moumbekken er viktig og nyttig, og det er allerede gjennomført.  
 
Når det gjelder utslipp direkte til Glomma eller via Moumbekken til Glomma, er virksomhetens 
vurdering at det er miljømessig forsvarlig å lede renset sigevann midlertidig til Moumbekken slik at 
de får avsluttet våtdeponiet. De har derfor søkt Fylkesmannen om dette.    
 

Lovgrunnlag og myndighet 

Deponering av avfall krever tillatelse etter forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningsloven 
§§ 11, jf. § 16 og avfallsforskriften § 9-7. 
 
Fylkesmannen har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for deponier, jf. rundskriv T-
3/12.  

Fylkesmannens vurdering  

Generelt  
Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter vilkårene etter § 16, skal det 
legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og 
ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.  
 
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Disse rettsprinsippene omfatter vurdering i forhold til 
kunnskapsgrunnlaget, «føre-var-prinsippet», samlet belastning, miljøforsvarlige teknikker og at 
kostnader bæres av tiltakshaver.  
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Det er virkningene av den omsøkte virksomheten på det aktuelle stedet som er vurdert. Dersom 
virksomheten senere ønsker å flytte virksomheten må det derfor søkes på nytt for den nye 
lokaliseringen.  
 
Forurensningsmessige forhold 
Utslipp av sigevann til kommunalt nett 
Tillatelsen som ble gitt til deponi for ordinært avfall i Borge pukkverk la til grunn innsendt søknad 
som beskrev at sigevannet fra deponiet skulle slippes til kommunalt avløpsrenseanlegg. 
Virksomheten meldte 30.05.2013 at avfallet ved utlegging i deponiet absorberte mye vann. 
Fylkesmannen svarte 10.06.2013 at vi kunne akseptere en utsettelse av overføringsledningen under 
forutsetning av at sigevann ikke slippes ut fra deponiet og til resipient. Det måtte da etableres en 
hyppig overvåking av sigevannsavrenningen og beredskap for bortkjøring av mulig forekommende 
sigevann. Under disse forutsetninger aksepterte vi permanent drift av deponiet.  
 
Tillatelsen til et ordinært tørrdeponi ble endret i vedtak av 27.04.2015. Endringen omfattet tillatelse 
til deponering av syredannende bergarter, med tilhørende krav at deponering av syredannende 
bergarter skal avsluttes senest 1 m under fremtidig nivå for grunnvann i deponiet. Som følge av 
denne endringen skulle vannet samdeponeres med massene og utgjøre en del av deponiløsningen. 
Det ble i søknaden til denne endringen datert 16.03.2015 presisert at vann som tilføres deponiet 
ikke skal fjernes og at det derfor vil være lite sannsynlig at vann fra deponiet skal føres til kommunalt 
nett.  
 
Fredrikstad kommune har ved gjentatte anledninger (2011 og 2014) påpekt at det må søkes dem om 
å etablere sigevannsledning til det kommunale avløpsnettet, slik at de kan vurdere og eventuelt gi 
tillatelse til dette. I høringsuttalelsen kommunen ga til DSA 18.10.2019 i forbindelse med overgang 
fra våtdeponi til tørrdeponi for syredannende bergarter står det at:  

«Det er etter kommunens vurdering uheldig at det legges opp til en løsning hvor infiltrert vann 
ledes inn på kommunalt nett i uoverstigelig framtid, og pumpes videre til renseanlegg på Frevar 
KF.» 

 
Fylkesmannen vil måtte gi OPØ og NGm3 en helt ny tillatelse om virksomheten i fremtiden skal over i 
en tørrdeponiløsning dersom vi vurderer at dette kan tillates. Det vil i denne vurderingen også måtte 
vurderes hvordan sigevann på sikt skal håndteres forsvarlig.  
 
På bakgrunn av ovenstående har vi tatt ut vilkår 3.4.3 «Sigevannshåndtering» fra eksisterende 
tillatelse og erstattet dette med regulering av midlertidig tillatelse til renset utslipp til Moumbekken.  
 
Utslipp av sigevann til Moumbekken 
Utslipp av forurenset vann skal kun skje etter en grundig vurdering og påfølgende vedtak etter blant 
annet forurensningsregelverket. Det er i dette tilfellet snakk om et tidsbegrenset utslipp for å 
håndtere en uheldig situasjon som har oppstått der vannstanden har økt til et slikt nivå at man ikke 
får avsluttet våtdeponicellen før vannstanden er senket. Det er heller ikke mulig å ytterligere skjøte 
på membraner. 
 
Utslippet vil foregå over en tidsperiode på omtrent 12 uker, og vil innebære et tilført vannvolum på 
omtrent 28 000 m3 til Moumbekken. Moumbekken vil med dette utslippet få en noe økt vannføring i 
det aktuelle tidsrommet. Fylkesmannen har regulert vannmengde som tillates pumpet ut til 
maksimalt 4 l/s. 
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Vi ser på vannføringen i Moumbekken som et svært viktig moment i vurderingen av hvordan 
stoffene som slippes ut vil kunne påvirke organismene som lever i vassdraget. For å sikre god 
fortynning er det i tillegg til grenseverdier for stoffer i utslippsvannet og akseptkonsentrasjoner i 
bekkevannet, også satt krav om at det kun kan foregå utslipp til Moumbekken dersom vannføringen 
er 35 l/s eller høyere.  
 
Det er viktig at renseanlegget opprettholder sin funksjon og at rensegraden er tilfredsstillende. Dette 
må innarbeides som en del av rutinene i internkontrollen samt som en del av miljørisikovurderingen. 
Det er påpekt i høringsuttalelser at renseanlegget må testkjøres før utslippet går ut i resipienten ved 
at det rensede vannet ledes tilbake i deponiet. Det er vi enige i, og i virksomhetens tilbakemeldinger 
på høringsuttalelsene er det sagt at det allerede er utført. Det er likevel satt som krav i vilkår 3.4.3. 
Ved en slik test vil man kunne luke ut både tekniske feil og brukerfeil uten at resipienten og 
naturmiljøet blir skadelidende. Det vil være viktig å føre kontroll med at rensingen går som planlagt 
og at det ikke slippes ut over grenseverdiene gitt i tillatelsen. Det må tas hyppige prøver av 
utløpsvannet samt i resipienten. Det er viktig at grenseverdiene overholdes slik at belastningen på 
naturmiljøet blir minst mulig. Renseanlegget kan vise til en høy rensegrad for flere av parameterne, 
spesielt for tungmetallene. Det er derimot ikke oppgitt rensegrad for flere av næringssaltene som 
blant annet kalsium og natrium, ei heller for sulfat.  
 
Det er gjennom saksbehandlingen foreslått flere forslag til overvåkningsprogram.  
Vi ser på overvåkning og grenseverdier i et utslipp av forurensning som svært viktig, og ba 
virksomheten innhente en uavhengig tredjeparts vurdering av dette. COWI har levert to rapporter, 
datert 25.06.2020 og 13.07.2020. Det er foreslått et sett akseptgrenser som måles i Moumbekken 
etter innblanding, og det skal overvåkes hyppig.  
 
Fylkesmannen legger stor vekt på at virksomheten må ha god kunnskap om utslippsvannet for å 
sikre at grenseverdiene og akseptgrensene blir overholdt. Virksomheten opplyser at utslippsvannet 
vil ha varierende sammensetning og konsentrasjoner. Vi anser at stikkprøver ikke vil gi tilstrekkelig 
informasjon om utslippet og krever derfor at det tas ut døgnblandprøver av renset utslippsvann to 
ganger ukentlig og at disse sendes fortløpende til laboratorie for analyse i tråd med vilkår 3.10.3. Når 
det gjelder prøvetaking i Moumbekken vurderer vi at det er tilstrekkelig med stikkprøver to ganger i 
uken for å sikre at akseptgrensene overholdes. Disse momentene skal inngå i 
overvåkningsprogrammet til virksomheten og analyseresultatene skal kunne fremvises ved et 
eventuelt tilsyn. 
 
Fylkesmannen har regulert det midlertidige utslippet med grenseverdier, akseptgrenser samt krav til 
målefrekvens. Dette fremkommer henholdsvis av vilkår 3.4.3 og 3.10.3 i tillatelsen.  
 
Videre er det påpekt i en høringsuttalelse at det vil være av betydning hvor sigevannet pumpes ut av 
deponiet. Dersom man pumper ut fra toppen vil kontakten mellom vann og forurensede masser 
kunne begrenses. Virksomheten svarer i sine kommentarer til høringsuttalelsene at det er slik 
utpumpingen er tenkt gjennomført. Vi mener det er viktig at sigevannet ikke ledes gjennom de 
forurensede massene før utpumping. De forurensede massene bør ligge urørt i størst mulig grad for 
å hindre utlekking fra massene til sigevannet. 
 
Vi ser det også som nødvendig å regulere suspendert stoff i utslippet, og setter grensen til 50 mg/l. 
Det oppgis i COWI-rapport datert 13.07.2020 at det ikke er funnet oljeholdige forbindelser i 
sigevannet de siste årene, og Fylkesmannen ser det derfor ikke nødvendig å regulere dette i 
utslippet.  
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Avslutning av våtdeponiet 
Forurensningsmyndigheten kan iht. avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg 1 punkt 3.3 sette krav til 
topptetting over avfallsmassene dersom det anses nødvendig å forebygge sigevannsdannelse. 
Fylkesmannen ser det som en viktig forutsetning for å tillate midlertidig utslipp av renset sigevann at 
Borge pukkverk avfallsdeponi samtidig avslutter våtdeponiet. Hvis ikke dette gjøres, vil ny nedbør på 
området kunne skape mer forurenset sigevann som må håndteres. OPØ og NGm3 sendte 
Fylkesmannen en oppdatert avslutningsplan for våtdeponiet 14.06.2020. Fylkesmannen har på 
bakgrunn av innsendt plan stilt krav som beskriver hvordan deponiet skal avsluttes. Endringene er 
gjort i vilkår 3.8 i tillatelsen og hjemles i forurensningsloven § 18, punkt 2.  
 
Da det er samdeponert syredannende bergarter med ordinært avfall og med stabilt, ikke-reaktivt 
farlig avfall, så er det flere hensyn som skal ivaretas ved topptetting. Topptettingen skal være tett og 
minimere kontakt mellom nedbørsvann og deponert avfall. Den skal også beskytte og forhindre 
fordamping av vann fra de deponerte massene og gi en oksygenbarriere i et langtidsperspektiv. 
Fylkesmannen har i hovedtrekk stilt krav om topptetting slik som beskrevet i avslutningsplanen som 
virksomheten foreslår.  
 
Topptettingen av våtdeponiet skal bestå av følgende lag (ovenfra og ned):  

 Beskyttelseslag/drenslag, > 0,2 m 
 Tettelag1, HDPE- plastmembran og leiremembran, 0,1 m 
 Beskyttelseslag eller fiberduk 
 Arronderingsmasser/avrettet komprimert avfall 

 
Masser som brukes i topptettingen over tettelag skal være rene2 mineralske masser.  
 
Virksomheten må sørge for at beskyttelseslag over tettelag er tilstrekkelig mht. frostsikring og 
belastning.  
 
For å hindre at deponiet blir stående åpent, setter Fylkesmannen krav om at våtdeponiet skal være 
tettet og avsluttet senest innen 01.05.2021.  
 
Fylkesmannen har en søknad liggende til behandling om videre tørrdeponering på stedet. Dagens 
oppfylling av flaten i det tidligere steinbruddet er begrenset i reguleringsplanen for området til kote 
19, og fjellskrentene over kote 19 skal dekkes med fyllmasser til en skråning på 1:15. Inkludert 
topptettingen på våtdeponi så bygges det opp til kote ca.16,3. Det er Fylkesmannens oppfatning at 
det er minimalt med plass til videre tørrdeponering med nødvendig topptetting (mektighet >1,5 m jf. 
TA 1951/20033 og M-385/20154») innenfor denne regulerte kotehøyden. Vi vil derfor avvente 
behandling av søknaden til vi har mottatt etterspurt dokumentasjon jf. vårt brev av 24.03.2020 
«Orientering om Fylkesmannens saksbehandling og varsel om saksbehandlingsgebyr».  
 

 
1 Bentonitt (K>2,0*10-11m/s) i kombinasjon med en tynn HDPE- plastmembran 
2 Jf. normverdier som gitt i vedlegg 1 til forurensingsforskriften kapittel 2 
3 TA-1951/2003 «Veileder til deponiforskriften», 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/klif2/publikasjoner/avfall/1951/ta1951.
pdf 
4 M-385/2015 «Deponering av syredannende bergarter. Grunnlag for veileder, NGI 12.05.2015», 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m385/m385.pdf 
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Da Fylkesmannen ikke har ferdigbehandlet søknaden om etablering av et tørrdeponi over 
våtdeponiet, har Fylkesmannen stilt et nytt vilkår i tillatelsen som skal ivareta avslutning til endelig 
etterbruk. Ole & Peder Ødegaard og Norsk Gjenvinning m3 skal innen 2025 sendes oss en plan for 
endelig avslutning og supplering av den topptettingen som nå gjøres av våtdeponiet. Dette kravet 
skal sikre at topptettingen er tilstrekkelig tett også i et langt tidsperspektiv etter at deponivirksomhet 
på Borge opphører, og at avslutningen av området er forenelig med regulert etterbruk som LNF- 
område.   
 
Overvåkning av deponiet  
Krav til overvåkning i driftsfase og når deponiet er avsluttet følger av vilkår 3.10 i tillatelsen. 
Fylkesmannen har tatt inn overvåkning av overflatevann i tabellen, jf. avfallsforskriften kapittel 9, 
vedlegg III punkt 3. 
 
Avfallsforskriften kapittel 9 lister absolutte krav til de prøvepunkter som skal inngå i et 
overvåkningsprogram for deponi. Det er blant annet forskriftsfestet at: det skal være minst to 
grunnvannsbrønner i utstrømningsområdet. Overvåkingen av grunnvann må rettes mot grunnvann 
som kan bli påvirket av deponiet. Antall prøvepunkter kan økes på grunnlag av en spesifikk 
hydrogeologisk undersøkelse og graden av behov for en rask konstatering av eventuelle utslipp av 
sigevann i grunnvannet som følge av uhell.  
 
Fylkesmannen forventer at OPØ og NGm3 snarest oppfyller kravene til overvåkning av den 
påvirkning deponiet har på ytre miljø. Vi viser til avfallsforskriften kapittel 9 og til vilkår 3.10 i 
tillatelsen Borge pukkverk avfallsdeponi har til virksomhet etter forurensningsloven. Vi påpeker at 
den overvåkning som gjøres ved deponiet i dag ikke oppfyller krav som ble stilt/er i brudd med krav i 
gitt tillatelse til deponidrift. Fylkesmannen er nå gjort oppmerksomme på dette. Vi vil følge opp at 
virksomheten iverksetter og overholder krav til overvåkning i tråd med regelverk og gjeldende 
tillatelse. 
 
Vurdering etter vannforskriften 
Vannforskriften § 4 sier at «tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 
gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand». 
Tiltaket er en del av Gretnesbekken og Moumbekken (Vann-Nett ID 002-3563-R) som renner ut i 
Glomma. Dataene som ligger til grunn for tilstanden i Vann-Nett i vannforekomsten er tatt i 
Gretnesbekken, og det fantes ikke data målt i Moumbekken ved søknadstidspunkt etter hva 
Fylkesmannen er kjent med. I løpet av saksbehandlingstiden har virksomheten likevel sørget for 
vannprøver tatt i Moumbekken. Dette er viktig bakgrunnsinformasjon når man skal vurdere effekten 
av et utslipp. Dataene er så vidt Fylkesmannen vet ikke lagt inn i Vannmiljø.  
 
Det er slik at disse to bekkeløpene er i samme vannforekomst blant annet fordi man anser at 
påvirkningene og vanntypen er av samme karakter. Gretnesbekken og Moumbekken har svært 
dårlig økologisk tilstand og ukjent kjemisk tilstand. Vannforekomsten er i risiko for å ikke nå 
miljømålet om god tilstand innen 2021/2027. Det er fosfor og nitrogen som er de parameterne som 
drar ned tilstanden til svært dårlig. 
 
På denne bakgrunnen må det utvises varsomhet ved igangsetting av tiltak som kan redusere 
miljøtilstanden eller gjøre det vanskeligere å nå miljømålet. 
 
Det skal slippes ut inntil 28 000 m3 renset sigevann, og utslippet vil pågå i omtrent 12 uker. 
Fylkesmannen anser ikke den tilførte vannmengden i seg selv som problematisk i denne 
sammenheng ettersom den tilførte mengden vann vil være liten i forhold til de vannmengder som 
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Moumbekken kan håndtere uten at det oppstår skader. Derimot vurderer vi at stoffene som skal 
slippes ut kan utgjøre en potensiell miljørisiko hvis ikke fortynningen blir stor nok. For å sikre god 
fortynning har vi satt krav om at bekken har vannføring på minst 35l/s før det tillates utslipp. Det 
foreligger ingen vurdering av kjemisk tilstand i Vann-Nett for Gretnesbekken og Moumbekken. 
Fylkesmannen er opptatt av at det ikke bør tilføres miljøgifter, verken av prioriterte stoffer eller 
vannregionspesifikke stoffer, til vannforekomsten. Vi har regulert utslippsgrenser for stoffer vi 
vurderer kan ha størst miljømessig betydning i tabell 1, vilkår 3.4.3 i tillatelsen. For regulering av 
utslipp av prioriterte miljøgifter vises det til vedlegg 1. 
 
Fylkesmannen mener at det på bakgrunn av tiltakets begrensede omfang og forutsatt at tiltaket 
gjennomføres i henhold til vilkårene i tillatelsen, ikke vil foreligge en vesentlig risiko for forringelse av 
miljøtilstanden i vannforekomsten. For at det skal være snakk om en forringelse etter 
vannforskriftens bestemmelser, må den negative påvirkningen være av en viss varighet. Vi er derfor 
av den oppfatning at vannforskriften § 12 ikke kommer til anvendelse i denne saken.  
 
For å verifisere beregningene som er gjort er det nødvendig at O&P Ødegaard AS og NG m3 AS 
iverksetter et tilstrekkelig overvåkningsprogram slik som det er foreslått i COWI-rapporten datert 
13.07.2020. Dersom vi ser at utslippet medfører eller kan ha medført en forringelse av 
vannforekomsten vil vi vurdere å pålegge ytterligere undersøkelser i tråd med vannforskriften for å 
avdekke tilstand og eventuelle avbøtende tiltak.  
 
Dataene som fremskaffes fra prøvetaking oppstrøms utslippspunktet (referanseverdier) skal legges 
inn i databasen Vannmiljø.  
 
Konsekvenser for naturmiljøet 
Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal 
så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.  
 
I henhold til Miljødirektoratets database https://kart.naturbase.no/ er det langs Moumbekken 
registrert naturtyper og arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Naturtypen gråor-heggeskog er 
registrert langs elveløpet fra broa ved Roald Amundsens vei og ned til utløpet i Glomma. Naturtypen 
har verdien viktig. Gråor-heggeskog er en viktig viltbiotop og har landskapsøkologisk funksjon. 
Rødlistearter er påvist i naturtypen. Flere arter av særlig stor forvalningsinteresse er også registrert i 
området, deriblant dvergdykker, dvergspett, tyrkerdue og sørlig gulerle.  
 
Utslippet av renset sigevann er ikke forventet å gi negative konsekvenser for verken gråor-
heggeskog eller fugleartene som er registret dersom sigevannet fortynnes tilstrekkelig.  
Vi vurderer det derfor dithen at et jevnt utslipp på maksimalt 4 l/s av 28 000 m3 renset sigevann over 
en tidsperiode på omtrent 12 uker ikke vil forrige naturmiljøet og de artene som er påvist i området 
av stor forvaltningsinteresse.  
 
Søknaden og Fylkesmannens behandling av den er basert på eksisterende kunnskap om det 
biologiske mangfoldet i og rundt tiltaksområdet. Fylkesmannen vurderer likevel at 
kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig til at kravet i naturmangfoldloven § 8 om at beslutningene 
skal hvile på et best mulig kunnskapsgrunnlag, i sin helhet er oppfylt. Hensynet til føre-var prinsippet 
i § 9 i naturmangfoldloven vektlegges derfor i større grad. Dette er grunnet noe manglende 
kunnskap om resipientens tilstand, noe som utdypes ytterligere i forrige avsnitt (Vurdering etter 
vannforskriften).  
 

https://kart.naturbase.no/
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Det er gjort en vurdering ut fra den samlete belastningen som økosystemet vil bli utsatt for etter § 
10. Fylkesmannen anser at fastsatte vilkår vil sikre at naturmangfoldet i området ikke vil vesentlig 
forringes, og Fylkesmannen anser dermed §§ 11 og 12 som oppfylt. 
 
Fylkesmannen mener derfor at prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldlovens  
§§ 8 til 12 er oppfylt. 
 
Samfunnsmessige hensyn 
Borge pukkverk avfallsdeponi har havnet i en uheldig situasjon hvor vannmengden i deponiet har 
steget til et høyt nivå etter at deponiet sluttet å ta imot masser sommeren/høsten 2019. Vannet har 
tidligere blitt en del av deponimassene, men har nå dannet en form for lagune i deponiet. Det er av 
miljøhensyn viktig å håndtere dette sigevannet på en forsvarlig måte. Vi vurderer det dithen at det 
også er viktig av hensyn til nærmiljøet rundt Moumbekken og Borge pukkverk avfallsdeponi.  
 
Fredrikstad kommune har som planmyndighet gitt en dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 19-
2 fra arealformålet i kommuneplanen (LNF-område) på gitte vilkår i brev av 09.07.2020, slik at 
ledning til Moumbekken tillates. Det ene vilkår lyder som følger «Deponivannet må ikke være 
forurenset». Fylkesmannen har vært i dialog med kommunen med hensyn til hva de legger i denne 
formuleringen, samt opplyst at en tillatelse etter forurensningsloven er ikke gyldig med mindre 
tiltaket er i samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven, jf. § 11 fjerde ledd. 
Kommunen har i epost av 07.09.2020 opplyst at de vil endre ordlyden i sitt dispensasjonsvedtak slik 
at det omsøkte tiltaket blir i samsvar med plan. Vi har derfor satt krav i tillatelsen (pkt.3.4.3) om at 
tiltaket kan ikke igangsettes før tiltaket er i samsvar med plan, jf. forurensningsloven § 11 fjerde 
ledd.  
 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har gitt en midlertidig tillatelse til utslipp av 
radioaktive stoffer i vedtak av 10.07.2020. 
 
Viken fylkeskommune har gitt tillatelse til legging av rør i henhold til forskrift om fysiske tiltak i 
vassdrag, hjemlet i lakse- og innlandsfiskloven i vedtak av 04.06.2020. 
 
Tiltakshaver er pliktig til å innhente nødvendige tillatelser etter andre lovverk. 
 
Konklusjon 
Vi har vurdert søknaden og kommet frem til at et midlertidig utslipp overstiger de 
forurensningsmessige ulempene knyttet annen håndtering av det forurensede sigevannet. Det 
forutsettes at virksomheten drives i samsvar med vilkårene som følger av tillatelsen og 
forurensningsregelverket for øvrig.  
 
For å sikre en forsvarlig avslutning av deponiet, og samtidig hindre at det legger seg regnvann 
sammen med avfallet har vi også sett behov for å spesifisere vilkårene til avslutning og etterdrift av 
våtdeponiet samt krav til overvåkning.   
  



  Side: 12/13 

Vedtak om endret tillatelse 

Fylkesmannen endrer utslippstillatelsen til Ole & Peder Ødegaard AS for Borge pukkverk 
avfallsdeponi Fredrikstad kommune.  
 
Fylkesmannen har med hjemmel i forurensningsloven § § 18, punkt 2, 4 og 5 fattet vedtak om 
følgende endringer:  
 

- Endringer knyttet til vilkår 3.4.3 - Midlertidig utslipp av renset sigevann til Moumbekken 
- Endringer knyttet til vilkår 3.8 - Avslutning og etterdrift 
- Endringer knyttet til vilkår 3.10.3 – Kontroll og overvåkning  

 
Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt 
på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som 
tiltaket for øvrig vil medføre. Endret tillatelse med vilkår følger vedlagt dette brevet.  
 
Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal 
være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell 
endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.  
 
At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap  
forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.  
 
Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.  

Frister 

Sak Punkt i tillatelsen Frist 
Midlertidig utslipp av renset 
sigevann til Moumbekken 

3.4.3 01.03.2021 

Avslutning av våtdeponiet 3.8.2 01.05.2021 
Innsendelse av plan for endelig 
avslutning og etterdrift 

3.8.2 01.01.2025 

 
Endring av vilkår 3.8.1 «Trinnvis avslutning»  
På bakgrunn av Miljødirektoratets klagevedtak av 28.01.2020, har vi endret vilkår 3.8.1 Trinnvis 
avslutning, andre avsnitt til følgende;  
 
«Våtdeponering skal avsluttes 1 meter under grunnvannsnivået til omgivelsene, målt ved FB2, og kan 
gjøres maksimum opp til kote +16,3 m. Når fyllingsnivået i våtdeponiet når kote +16 m, skal det legges 
frem en avslutningsplan for deponering av potensielt syredannende bergarter i våtdeponiet 
(deponicelleavslutning). Avslutningsplanen skal godkjennes av miljømyndigheten.»  
 
Endringen kan ikke påklages. 
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Varsel om endret gebyr for saksbehandlingen 

Vi viser til varsel om gebyr dato 24.03.2020. Vi varslet sats 6 som i 2020 utgjorde kr 33 300; - for 
behandling av søknaden. Vi ser nå at ressursbruken hos Fylkesmannen har vært høyere enn 
forventet, og vi varsler derfor gebyrsats 4. 

Søker skal betale gebyr for vår behandling av søknaden (jf. forurensningsforskriften § 39-3). Ut fra 
opplysningene som er gitt i søknaden, har vi nå plassert saken i gebyrsats 4, jf. 
forurensningsforskriften § 39–4. Saksbehandlingsgebyret i sats 4 er kr 99 900,-. Grunnlaget for valg 
av gebyrsats er ressursbruk hos Fylkesmannen i forbindelse med behandling av søknaden. 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. 

Klageadgang 

Vedtaket om endring av tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med 
rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra 
vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det 
klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av 
betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen. 
 
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen 
eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal 
gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om 
gjennomføring kan ikke påklages. Ved klage på valg av gebyrsats skal tilsendt faktura betales til 
fristen. Miljødirektoratet vil refundere eventuelt overskytende beløp dersom klagen imøtekommes. 
 
 
Med hilsen 
 
Gunhild Dalaker Tuseth 
avdelingsdirektør 

  
 
Kari Skogen 
seksjonssjef 

 
Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Kopi til: 
FREDRIKSTAD KOMMUNE 
NORSK GJENVINNING M3 AS 
VIKEN FYLKESKOMMUNE 
John Lilleborge 
DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET 

 
 



     

     

 
 

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
for 

Borge pukkverk avfallsdeponi  

 

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 
11 jfr. § 16, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall kapittel 9 om deponering av avfall § 9-
7. Tillatelsen er gitt på grunnlag av tidligere tillatelse av 07.02.2012, søknad om endring av 
16.03.2015 og 26.03.2020 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. 
Vilkårene er presisert i dette dokumentet. I tillegg plikter virksomheten å 
implementere/følge/etterleve nye krav i medhold av avfallsforskriften. Det samme gjelder 
eksisterende krav dersom det ikke er gitt spesifikt fritak gjennom denne tillatelsen. 
 
Tillatelsen gjelder fra dags dato og erstatter tidligere tillatelser for Borge pukkverk avfallsdeponi. 
 
Virksomheten må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer den ønsker å foreta i 
forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig 
betydning. 
 

Virksomhetsdata 
Virksomhet Ole & Peder Ødegaard AS 
Beliggenhet/gateadresse Lilleborgveien 18 
Gårds- og bruksnr 655/4 og 6 
Postadresse Lilleborgveien 18, 1655 Sellebakk 
Kommune Fredrikstad 
Org. nummer (virksomhet) 951 798 924 
NACE-kode og bransje 38.200 Behandling og disponering av avfall 
Deponikategorier 2 ordinært avfall 
Kategori for virksomheten 1 5.4   Fyllplass som kan motta over 10 tonn/dag 

 

Fylkesmannens referanser 
Vår referanse Tillatelsesnummer Risikoklasse2 
2019/14665 2012.1020.T 2 

 

Tillatelse gitt: 7.2.2012 Endringsnummer: 4 Sist endret: 09.09.2020 
 

Gunhild Dalaker Tuseth (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
Kari Skogen 
seksjonssjef 

 

 
1 Jf Forurensningsforskriftens kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven 
2 Jf Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid med tillatelser og 
kontroll etter forurensningsloven 
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Endringslogg 
 

Søknad datert Endringsvedtak Endringsnummer Kort beskrivelse 
av endring 

Saksbehandler 

16.03.2015 27.04.2015 1 Utvidet tillatelse 
for mottak av 
syredannende 
masser 

OMA 

27.10.2015 18.02.2016 2 Utvidet tillatelse 
for mottak for 
mottak av visse 
typer stabilt 
ikke-reaktivt 
farligavfall 

OMA 

 22.10.2018 3 Endret 
formulering av 
vilkår om 
avslutning av 
deponicelle for 
syredannande 
bergarter i 3.8.1 

MAR 

26.03.2020 
(Søknad om 
midlertidig 
utslipp) og 
14.06.2020 
(oppdatert 
avslutningsplan 
for våtdeponi). 
 

09.09.2020 4 Endret håndtering 
av sigevann i 
våtdeponiet (2, 
3.4.3, 3.10.3). 
Innlemmet 
klageavgjørelse 
Miljødirektoratet 
(3.8.1). 
Endret krav til 
avslutning og 
etterdrift av 
våtdeponiet (3.8.2, 
3.8.3, 3.8.4, 3.8.5) 

HEDST 

 
  



  Side: 3/14 

1. Rammer 
Tillatelsen gjelder drift og utvikling av Borge pukkverk avfallsdeponi i Fredrikstad 
kommune med avfallsbehandling og sluttbehandling i deponi. 
 
Tillatelsen gjelder årlig deponering av 350 000 tonn inntil tilgjengelig deponivolum er fylt opp. 
Tilgjengelig deponivolum følger av begrensninger til deponeringshøyde og -areal fastsatt av 
Fredrikstad kommune i reguleringsplanen for deponiet. Tilgjengelig deponivolum i hele 
pukkverksgropa er beregnet til 1 000 000 m³. Oppfyllingen av deponiet skal skje i henhold til en egen 
oppfyllingsplan, jfr. pkt 3.7. 
 
Deponiet skal bygges, innrettes og driftes for mottak og deponering av ordinært avfall i henhold til 
bestemmelser fastsatt i kap. 9 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 
Deponiet kan også behandle inert avfall etter samme bestemmelser. 
 
Avfall som kan medføre radioaktiv forurensing tillates ikke deponert med mindre det er innhentet 
særskilt tillatelse fra strålevernmyndigheten samt vedtak om unntak fra avfallsforskriftens § 9-6 
tredje ledd. 
 
Ordinær driftstid er satt til kl. 06.00-19.00 mandag-fredag, lørdag fra kl. 07.00-14.30. Hvis det oppstår 
behov for utvidet driftstid må dette på forhånd avklares med Fylkesmannen. 

2. Generelle vilkår  
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen pkt. 3.4.3.  
 

2.1 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett 
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser eller -nivåer, plikter 
virksomheten å redusere sine utslipp, herunder støy og lukt, så langt dette er mulig uten urimelige 
kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i denne tillatelsen 
uttrykkelig er satt grenser for. Dette gjelder særskilt for utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegg 
1. Utslipp av slike komponenter er bare tillatt dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene i pkt. 
3.4.3, eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. 
 

2.2 Tiltak ved økt forurensningsfare  
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter virksomheten å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften. 
Dette gjelder dersom gassanlegg eller renseanlegg for sigevann må tas ut av drift for kortere 
perioder med driftsproblemer. 
 
Virksomheten skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller 
kan få forurensningsmessig betydning. 
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2.3 Internkontroll 
Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om 
dette3. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i 
denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. 
Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning 
og kunne redegjøre for risikoforhold. 
 

3.  Særskilte vilkår for deponering og håndtering av avfall 
3.1 Avfall som kan deponeres 
Tillatelsen omfatter sluttbehandling i deponi for ordinært avfall fra næringsvirksomhet med 
maksimalt innhold av biologisk nedbrytbart materiale tilsvarende 10 % TOC eller 20 % glødetap. 
 
Deponiet skal særlig innrettes for mottak og behandling av: 

 bunnaske og slagg fra avfallsforbrenningsanlegg 
 jord- og muddermasser 
 masser av bergarter som er syredannende eller mulig syredannende, samt slike masser som 

er forvitret 
 betong 
 uorganiske sandfangmasser 
 blåsesand 
 Opptil 5000 tonn asbest årlig 
 Opptil 30 000 tonn gips årlig 

 
Det tillates deponert typer av ovennevnt avfall som inneholder konsentrasjoner av 
forurensende stoffer over grenseverdien for farlig avfall forutsatt at avfallet 
overholder mottakskriteriene gitt i avfallsforskriftens kapittel 9 vedlegg II punkt 2.3.1 - 2.3.3 
 
3.2 Behandling av avfall før deponering 
Alt avfall skal være behandlet før deponering jf. avfallsforskriften, kap.9.  Behandlingen skal sikre at 
avfallets innhold av biologisk nedbrytbart organisk materiale ikke overstiger 
forurensningsmyndighetenes krav til maksimalt innhold og kriteriene i avfallsforskriftens vedlegg II, 
inkludert muligheter for gjenvinning. Avfall som teknisk og økonomisk kan materialgjenvinnes på 
kommersielt grunnlag skal ikke deponeres. 
 
Bunnaske og slagg fra forbrenningsanlegg skal før deponering ha vært mellomlagret i friluft i 3 
måneder. Dersom mellomlagringen skal gjennomføres ved deponiet, må et spesielt område avsettes 
til formålet. Mellomlagringen skal utføres for å sikre god sintring av avfallet med oksidasjon og god 
binding av tungmetaller.  
 
Ved mottak av syredannende masser på deponiet skal massene håndteres separat og slik at en har 
kontroll på avrenningen inntil kontrollrutiner har blitt gjennomført.  Endelig deponering og 
overdekking skal skje snarest. Ved deponering av syredannende bergarter regnes deponeringen 
som stabiliserende behandling. 
 

 
3 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften) 
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3.3  Registrering og kontroll ved mottak av avfall 
Avfallet skal oppfylle mottakskriteriene i avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II om sammensetning, 
utlekkingspotensial, miljøvirkninger og øvrige egenskaper for deponiet på kort og lang sikt. 
 
Det skal gjennomføres kontroll av alt avfall som mottas. Kontrollen skal avdekke om forskriftens 
bestemmelse om behandling av avfallet er oppfylt før deponering og om avfallets innhold er i strid 
med tillatelsen. 
 
Prøvetaking og analyse av avfallet skal gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i 
avfallsforskriften kap.9, vedlegg II, pkt. 3. Virksomheten plikter å føre en stikkprøvekontroll utover 
dette hvis det foreligger mistanke om at avfallet som ønskes deponert kan inneholde farlig avfall 
eller annet avfall i strid med avfallsforskriften kap.9 og denne tillatelsen. 
 
Dersom avfallet er ført opp i den europeiske avfallslisten med avfallskoder for både farlig og ikke-
farlig avfall (speilinnganger) må avfallsprodusent, jf. avfallsforskriften § 9-3 bokstav o), dokumentere 
hvilken klassifisering avfallet skal ha (f.eks. slagg fra forbrenning EAL 190111/190112).  
 
Ved mottak skal, dersom det er praktisk mulig, avfallet kontrolleres visuelt før lossing og alltid etter 
lossing og sammenliknes med dokumentasjonen fra avfallsprodusent. Den visuelle kontrollen skal 
gjennomføres slik at den kan avdekke eventuelle avvik mellom avfallets basiskarakterisering og det 
faktiske innholdet i den enkelte leveranse. 
 
Ved mottak av syredannende bergarter må mottakskontrollen sikres gjennom dokumentasjon fra 
avfallsprodusent. Det forutsettes at bergartens egenskaper er undersøkt og vurdert i samarbeid 
med personell med geo-faglig kompetanse. Undersøkelsene skal omfatte egnede utlekkingstester, 
selv om massene ikke klassifiseres som farlig avfall og leveres til et ordinært avfallsdeponi.  
 
Farlig avfall skal være deklarert ved mottak. Bedriften skal føre journal over opplysninger om mottak, 
lagring og behandling av alt farlig avfall som virksomheten mottar. Journalen skal oppbevares i minst 
tre år. 
 
Dersom det oppdages avfall som ikke tillates deponert, eller dokumentasjonen fra avfallsprodusent 
ikke er tilstrekkelig til å vurdere den opp mot mottakskriteriene eller mangler, skal avfallet avvises 
for deponering. 
 
 
3.4 Beskyttelse av jord og vann 
 
3.4.1  Tiltak for å kontrollere vannmengder og vannstrømmer   
Virksomheten skal ha kontroll med at det ikke forekommer innsig og inntrenging av grunnvann i 
deponiet.  
 
Det skal også sørges for kontroll med inntrengningen av nedbør i deponiet. Deponiets nedbørsfelt 
skal avgrenses ved midlertidig avskjæring av det aktive arealet som er åpent for deponering. Tilførsel 
av rent vann i deponiet skal ikke overskride den vannmengden som er nødvendig for å opprettholde 
nødvendig vannspeil over deponerte masser.     
Overskytende mengder rent overflatevann fra tilstøtende arealer eller innsig av rent grunnvann skal 
ledes separat utenom deponiet og disponeres lokalt.   
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All håndtering av vann i og rundt deponiet skal dokumenteres gjennom overvåkingsprogrammet og 
vannbalanseberegninger. 
 
3.4.2 Deponivann  
Deponiet skal utformes etter avfallsforskriftens kap.9, vedlegg I, pkt. 3 for beskyttelse av jord og 
vann. Det vises for øvrig til veiledere TA-1995/2003 og TA-2095/2005. Det er en forutsetning at de 
metoder som benyttes for å etterkomme bunntettingskravene kan betraktes som BAT (beste 
tilgjengelige teknikker). 
 
Nedbør som faller innenfor det aktive deponiområdet skal tilbakeholdes i deponiet. Om nødvendig 
skal pH-justeres slik at pH holdes i intervallet 7,5 – 11. Dersom denne vannmengden overskrider 
behovet for rent vann, skal det overskytende vannet behandles som sigevann. 
 
3.4.3 Utslipp av sigevann til Moumbekken  
Det skal som hovedregel ikke forekomme utslipp av sigevann ved våtdeponering. 
 
Det gis en tidsbegrenset tillatelse til utslipp av inntil 28 000 m3 renset sigevann. Gyldigheten utløper 
01.03.2021. Renseanlegget skal testkjøres før utslippet går ut til Moumbekken for å sikre at 
utslippskravene overholdes og at renseanlegget fungerer slik det skal. Det tillates ikke utslipp 
dersom vannføringen i Moumbekken er under 35 L/s. Utslippet skal foregå med jevn pumping til 
Moumbekken og skal til enhver tid ikke overstige 4 L/sek.  
 
Tabell 1 Utslippsregulering for renset sigevann til Moumbekken. 

 
PARAMETER 
 

 
ENHET 
 

GRENSEVERDI4 
 
AKSEPTGRENSE5 
MOUMBEKKEN 

Kalsium (Ca) mg/l 600 80 
Natrium (Na) mg/l 1100 150 
Kalium (K) mg/l 300 40 
Sulfat (SO4) mg/l 1500 200 
    
Aluminium (Al) µg/l 100  
Arsen (As) µg/l 0,5  
Kadmium (Cd) µg/l 0,5  
Kobolt (Co) µg/l 0,05   
Krom (Cr) µg/l 3,4  
Kobber (Cu) µg/l 7,8  
Kvikksølv (Hg) µg/l 0,047  
Mangan (Mn) µg/l 500  
Molybden (Mo) µg/l 400  
Nikkel (Ni) µg/l 4  
Bly (Pb) µg/l 1,2  
Strontium (Sr) µg/l 2000  
Sink (Zn) µg/l 11  
    
pH  7,5-9  
Partikkelinnhold (SS) mg/L 50  

 
4 Grenseverdi målt i renset sigevann før utslipp til bekk 
5 Akseptgrense målt på egnet sted i Moumbekken nedstrøms utslippspunkt, ved minimum 35 L/s vannføring 
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Overvåkningsprogram for sigevann skal følge tabellen i vilkår 3.10.3, med gitt frekvens. 
Det skal tas døgnblandprøver av renset sigevann i etterkant av rensing før utslipp til bekk for å 
kontrollere at grenseverdiene overholdes. Det skal tas stikkprøver i Moumbekken for å kontrollere at 
akseptkriteriene overholdes. 
 
Slam fra renseanlegget skal prøvetas og leveres godkjent avfallsmottak med tillatelse etter 
forurensningsloven til mottak av denne type avfall.  
 
Tiltaket kan ikke igangsettes før tiltaket er i samsvar med plan, jf. forurensningsloven § 11 fjerde 
ledd. 
 
3.5 Deponigass 
Det er ikke tillatt å deponere avfall som kan gi opphav til forurensende deponigass.  
 
3.6 Nærmiljøtiltak 
 
3.6.1 Generelt 
Virksomheten skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulempene som følge av 
deponidriften og øvrige avfallshåndtering reduseres til et minimum. Anlegget skal ikke 
framstå som skjemmende. 
 
Flygeavfall skal begrenses mest mulig. Ved deponering av avfallstyper som kan føre til 
flygeavfall skal det settes opp gjerde og/eller fangnett med tilstrekkelig høyde. Bedriften 
skal sørge for nødvendig opprydding på anlegget og i berørte områder. 
    
Uvedkommende skal hindres adgang. Om nødvendig må hele avfallsanlegget inngjerdes. 
 
3.6.2 Støy 
Avfallsanleggets bidrag til utendørs støy ved omkringliggende bebyggelse skal ikke overskride 
følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi (ekvivalentnivåer for dag, kveld og natt, 
samt maksimalnivå for natt) ved mest støyutsatte fasade: 
 

Dag (kl. 07-19) 
LpAekv12h 

 

Kveld (kl.19-23) 
LpAekv4h 

 

Natt (kl. 23-07) 
LpAekv8h 

 

Natt (kl. 23-07) 
LA1 

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A) 

 
Støygrensene gjelder all støy fra virksomhetens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på 
anleggsområdet og lossing/lasting av avfall. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra 
ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.  
 
3.6.3 Lukt 
Deponiet og all annen avfallshåndtering skal driftes slik at sjenerende luktulemper ikke oppstår for 
omkringliggende bolig-, nærings- og offentlige områder. Virksomheten skal ha kontinuerlig 
beredskap mot luktutslipp slik at tiltak kan iverksettes straks for å avbøte luktulemper. Alle mottatte 
klager på lukt skal loggføres og behandles som avvik. Virksomheten skal umiddelbart vurdere 
behovet for strakstiltak. Vurderingen og eventuelle gjennomførte strakstiltak skal dokumenteres. 
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Ved vedvarende eller gjentagende episoder med uakseptabel luktsjenanse vil Fylkesmannen kunne 
stanse mottak av avfall til anlegget inntil luktutslippet er brakt under kontroll. 
 
3.7 Oppfylling 
Oppfyllingen av deponiet skal gjennomføres etter en særskilt oppfyllingsplan for hele deponiets 
driftstid fram til avslutningen. Oppfyllingsplanen skal ha utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan og 
være tilpasset tilliggende terreng. 
 
Oppfyllingen av deponiet skal utføres slik at det sikrer stabilitet i avfallsmassene og sikrer effektiv 
drift av sigevannsanlegg.   
 
3.8 Avslutning og etterdrift 
 
3.8.1 Trinnvis avslutning 
Ved midlertidig eller endelig avslutting av en celle/etappe skal det etableres et toppdekke som 
hindrer ny utvasking av sigevann og utslipp av deponigass. Det vises til veileder TA-1951/2003 om 
deponiforskriften for oppbygging av toppdekket. Ved avslutning av deponicelle inntrer meldeplikt til 
Fylkesmannen. 
 
Våtdeponering skal avsluttes 1 meter under grunnvannsnivået til omgivelsene, målt ved FB2, og 
våtdeponering kan gjøres maksimum opp til kote +16,3 m. Når fyllingsnivået i våtdeponiet når kote 
+16 m, skal det legges frem en avslutningsplan for deponering av potensielt syredannende bergarter 
i våtdeponiet (deponicelleavslutning). Avslutningsplanen skal godkjennes av miljømyndigheten. 
 
3.8.2 Topptetting 
Topptetting er her benyttet som en felles betegnelse for de lag med masser eller membraner som 
legges oppå avfallet etter at deponeringen har opphørt. For oppbyggingen av topptetting vises det til 
Miljødirektoratets Veileder til deponiforskriften TA-1951/2003, samt punktene nedenfor. 
 
Topptettingen av våtdeponiet skal bestå av følgende lag (ovenfra og ned):  

 Beskyttelseslag/drenslag, > 0,2 m 
 Tettelag6, HDPE- plastmembran og leiremembran, 0,1 m 
 Beskyttelseslag eller fiberduk 
 Arronderingsmasser/avrettet komprimert avfall 

 
Masser som brukes i topptettingen over tettelag skal være rene7 mineralske masser.  
 
Virksomheten må sørge for at beskyttelseslag over tettelag er tilstrekkelig mht. frostsikring og 
belastning.  
 
Våtdeponiet skal være tettet og avsluttet senest innen 01.05.2021.  
 
Virksomheten må ha utarbeidet en oppdatert plan for endelig avslutning og supplering av 
topptettingen før deponiet kan gå over i etterdriftsfasen. Dette kravet skal sikre at topptettingen er 
tilstrekkelig tett også i et langt tidsperspektiv etter at deponivirksomhet på Borge opphører, og at 
avslutningen av området er forenelig med regulert etterbruk som LNF- område. Planen skal sendes 
Fylkesmannen innen 2025. 

 
6 Bentonitt (K>2,0*10-11m/s) i kombinasjon med en tynn HDPE- plastmembran 
7 Jf. normverdier som gitt i vedlegg 1 til forurensingsforskriften kapittel 2 
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3.8.3 Melding til Fylkesmannen  
Når tilgjengelig deponivolum i henhold til vilkår 3.8.1 er utnyttet, skal deponiet avsluttes og tildekkes 
i henhold til vilkår 3.8.2.  
 
Ved endelig avslutning av deponiet skal det sendes melding til Fylkesmannen om overgang til 
etterdriftsfase, i henhold til avfallsforskriften § 9-15, jf. forurensningsloven § 20.  
 
Det skal sendes en oppdatert avslutnings- og etterdriftsplan. For innhold i avslutnings- og 
etterdriftsplan vises det til Miljødirektoratets veileder TA-1951/2003. 
 
Meldingen skal i tillegg inneholde følgende dokumentasjon: 

• Ajourført eiendomskart dersom det har skjedd endringer i eiendomsforholdene 
• Ajourførte tegninger av eksisterende installasjoner og anlegg 
• Eventuelt forslag til endringer i overvåkningsprogrammet for etterdriftsfasen 
• Plan/kart over nøyaktig plassering (koordinater) av målepunkter for setninger. Alle 

målepunkter skal ha en tydelig merking i terrenget 
• Plan for drift og vedlikehold av anlegg og tekniske installasjoner, inkludert drift av 

sigevannsanlegg og deponigassuttaksanlegg 
• Profiler av endelig topptetting på alle felter av deponiet. Valgt topptetting må kunne 

dokumenteres i henhold til funksjonskrav vilkår 3.8.2. 
• Beskrivelse av planlagt etterbruk 

 
3.8.4 Avslutningsinspeksjon 
Fylkesmannen vil gjennomføre en avslutningsinspeksjon etter at kravene til avslutning er 
gjennomført. Deponiet eller en del av det kan bare anses som avsluttet dersom Fylkesmannen har 
gjennomført sluttinspeksjon på stedet, og skriftlig har meddelt at vilkårene for avslutning er oppfylt. 
På bakgrunn av sluttinspeksjonen kan Fylkesmannen fastsette ytterligere vilkår for avslutning og 
etterdrift. 
 
3.8.5 Etterdrift  
Virksomheten har ansvar for vedlikehold og etterdrift av anlegg og installasjoner, samt overvåkning 
og kontroll av deponiet så lenge Fylkesmannen mener det er nødvendig for å hindre forurensning 
fra deponiet. Normalt vil dette være minimum 30 år etter avslutning.  
 
Virksomheten skal til enhver tid ha en oppdatert avslutnings- og etterdriftsplan for deponiet, med 
tilhørende finansiell garanti, jf. punkt 3.9. Ved endringer i avslutnings- og etterdriftsplan skal 
Fylkesmannen varsles. 
 
3.9 Finansiell garanti og kostnadsdekning  
Virksomheten skal ha etablert en tilfredsstillende finansiell garanti eller annen tilsvarende sikkerhet 
for deponiet for å sikre at forpliktelsene som følger av denne tillatelsen, herunder 

 oppfyllelse av kravene til nødvendige tiltak i avslutnings- og etterdriftsperioden, Det vises til 
veileder TA-2150/2006 om finansiell garanti for avfallsdeponier. 

 kostnader med å ta hånd om alt lagret ikke-deponert farlig avfall ved virksomhetens anlegg 
ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Sikkerhetsstillelsen skal dekke de 
kostnader som maksimalt kan tenkes å oppstå når det farlige avfallet skal tas hånd om på en 
forsvarlig måte, inkludert utgifter til f.eks. transport 
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Frist for oppdatert garantiberegning settes til 1. november 2016. 
 
 
3.10     Kontroll og overvåking  
 
3.10.1 Oversikt over deponiets utvikling og vannbalanse 
Virksomheten skal årlig lage en oversikt over deponiets utvikling som viser det areal som avfallet 
opptar, avfallsvolumer og avfallssammensetning, deponeringsmetoder, varighet av deponeringen og 
deponiets gjenværende kapasitet. Oversikten skal sammenholdes med fastsatt oppfyllingsplan. Det 
vises til veiledere TA-1951/2003 og TA-1995/2003. 
 
På bakgrunn av resultater fra øvrig overvåkingen, skal virksomheten utarbeide et 
vannbalanseregnskap for siste kalenderår.  
 
3.10.2 Meteorologiske data 
Meteorologiske data skal samles inn på deponiet eller fra en nærliggende meteorologisk stasjon. 
 
3.10.3 Overvåking av sigevann, overflatevann, grunnvann og sigevannssediment 
Virksomheten skal ha et overvåkingsprogram for sigevann, overflatevann og grunnvann i henhold til 
avfallsforskriftens kap.9 vedlegg III og Miljødirektoratets veileder TA-2077/2005.  Overvåkingen skal 
kunne avdekke eventuelle sigevannslekkasjer eller endringer i deponiets vanntilførsel. 
 
Minimumskrav til prøvetakings- og analysefrekvens i deponiets driftsfase fremgår av tabellen under. 
 
Tabell 2: Minimumskrav til overvåkning i deponiets driftsfase 

OVERVÅKINGSTEMA  FREKVENS DRIFTSFASE 

Vannstand, nivå i deponiet 2 ganger per uke 
Deponivannets egenskaper inkl. pH og oksygenmetning  2 ganger per uke 
Deponivannets innhold av forurensningsstoffer og 
vannløste svovelforbindelser  

12 ganger per år 
 

Grunnvannsnivå 6 ganger per år  
Grunnvannets forurensningsstoffer og vannløste 
svovelforbindelser 

2 ganger per år  

Overflatevannets mengde og sammensetning Kvartalsvis  
Sigevannssedimentets sammensetning Årlig, utvidet analyse hvert 5. år 
  

OVERVÅKNINGSTEMA – MIDLERTIDIG UTSLIPP AV 
RENSET SIGEVANN TIL MOUMBEKKEN 

FREKVENS 

Sigevannsmengde 5 dager ukentlig 
Sigevannets egenskaper inkl. pH og suspendert stoff 2 dager ukentlig 
Sigevannets innhold av forurensningsstoffer jf. tabell 1 i 
vilkår 3.4.3. 

2 dager ukentlig 
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OVERVÅKNINGSTEMA – MOUMBEKKEN FREKVENS 

Stikkprøver nedstrøms utslippspunkt 2 ganger ukentlig 

Vannmengde/ vannføring oppstrøms utslippspunkt i 
Moumbekken  

Kontinuerlig  

 
Fylkesmannen kan skjerpe minimumskravene etter nærmere vurdering. Endring vil bli varslet ett år 
før ikrafttreden. Det er imidlertid virksomheten som har ansvar for å påse at 
overvåkningsprogrammet er tilstrekkelig til å avdekke eventuelle uakseptable utslipp fra deponiet til 
omgivelsene. 
 
Effekt av eventuelt lokalt renseanlegg for sigevann skal dokumenteres. Det forutsettes at 
virksomheten utarbeider et eget program for å overvåke renseprosessen tilpasset valgt 
renseløsning. 
 
Virksomheten er også pliktig til å sørge for at resultat av all overvåking vurderes av faglig 
kompetanse. Dersom vurderingene viser at det er behov for tiltak for å overholde kravene i denne 
tillatelsen, er virksomheten også pliktig til så snart som praktisk mulig å utbedre forholdene.   
 
En årlig sammenstilling og vurdering av overvåkingsresultatene skal kunne forevises 
forurensningsmyndigheten på forespørsel. 
 

4. Rapportering 
 
Bedriften skal årlig utarbeide en rapport som gjør rede for mengder og typer avfall og farlig avfall 
som i løpet av året er mottatt, og behandlet og hvor mye farlig avfall som er lagret på bedriftens 
område ved årets slutt. 
 
Bedriften skal rapportere resultater av utslippskontroll og overvåkning inkludert vurdering av 
resultatene og behovet for eventuelle tiltak.  
 
Rapportene sendes til forurensningsmyndigheten i forbindelse med den årlige 
egenrapporteringen med frist 1. mars og på den form som forurensningsmyndigheten beslutter.  
Rapporteringen skal skje via det elektroniske rapporteringssystemet Altinn. For rapportering av farlig 
avfall skal EAL-koder benyttes, for annet avfall skal NS9431 benyttes8. 
 
Rapporten skal også inneholde en vurdering av resultatene og behov for tiltak.  
 

5. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt 
forurensning  
5.1. Etablering av beredskap  
Virksomheten skal, på bakgrunn av en risikoanalyse og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om 
nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning inkludert luktutslipp. 
Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. 

 
8 Denne inndelingen er i samsvar med strukturen i databasen Forurensning. 
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5.2 Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift9. 
Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.  
 

6.  Eierskifte 
Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen så snart som mulig og 
senest 1 måned etter eierskiftet.  

 
9 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
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Vedlegg 1  
Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1. 
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av 
vilkårene i pkt. 3.4.3, eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning 

      
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Kobber og kobberforbindelser Cu og Cu-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

 Vanlige 
forkortelser 

Bromerte flammehemmere:   
      Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 
      Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
      Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
      Heksabromcyclododekan HBCDD 
      Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden 
difenol) 

TBBPA 

Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Klorholdige organiske forbindelser  
      1,2-Dikloretan EDC 
      Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
      Heksaklorbenzen HCB 
      Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
      Klorerte alkylbenzener KAB 
      Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
      Pentaklorfenol PCF, PCP 
      Polyklorerte bifenyler PCB 
      Tetrakloreten PER 
      Tensidene:  
              Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
              Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC 
              Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC 
      Triklorbenzen TCB 
      Trikloreten TRI 
Muskxylener  (nitromuskforbindelser):  
      Muskxylen  
      Muskketon  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE 
Perfluor oktylsulfonat og andre perfluorerte alkylsulfonater PFOS, PFAS 
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Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
Tinnorganiske forbindelser:  
       Tributyltinn TBT 
       Trifenyltinn TFT, TPT 
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