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Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til ØRAS Dal Skog, Ullensaker 

kommune 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknaden fra Øvre Romerike 

Avfallsselskap IKS (ØRAS) om revidert tillatelse samt ny aktivitet.  

 

Vi gir tillatelse til omsøkt aktivitet på fastsatte vilkår. Vi trekker samtidig tilbake eldre 

tillatelser ØRAS har til virksomhet på området fra hhv. 1996 og 2008.  

 

Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt. 

 

Fylkesmannen fatter vedtak om gebyr kr 164 000 for behandling av saken. 

 

Vedtakene om tillatelse og gebyrfastsettelse kan påklages av sakens parter eller andre med 

rettslig klageinteresse innen 3 uker.   

 
Fylkesmannen i Oslo og Viken viser til søknad datert 26.10.2016 der det søkes om endret tillatelse 

for Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) på Miljøstasjon Dal Skog i Ullensaker kommune. Vi viser 

også til tilleggsinformasjon sendt oss 14.11.2018, 26.11.2018 og 18.11.2019.   

Søknad  

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) søker om revidert utslippstillatelse. Det søkes om å 

videreføre dagens aktiviteter med følgende endringer:  

• å få vurdere hvor ofte overdekning av ristgods som legges på deponiet skal skje, uten 

konkrete tidsintervaller.  

• tillatelse til å kverne «restavfall etter sortering» i stedet for en spesifikk liste som i dag.  

• videreføre tillatelse til jordrenseanlegg for behandling av oljeforurensede masser og at det i 

tillegg gis tillatelse til å ta imot lettere forurensede masser med annen biologisk nedbrytbar 

forurensning (f. eks glykol).  
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I tillegg søker ØRAS om ny aktivitet ved mottak og mellomlagring av smittefarlig avfall. Det ble 

opprinnelig søkt om behandling av farlig avfall ved kverning av 1000 tonn impregnert trevirke per år 

og materialgjenvinning av 150 tonn isolerglassruter med miljøgifter bortsett fra PCB per år. I brev av 

11.10.2018 ble denne søknaden om å behandle farlig avfall trukket.  

 

Høring 

Søknaden har vært på høring til berørte parter og offentlige organer i perioden 25.11.2016-

26.01.2017. Fylkesmannen har mottatt 3 uttalelser til søknaden:  

 

Ullensaker kommune 

Ullensaker kommune oppgir at reguleringsplanen med bestemmelser ikke åpner for mottak av farlig 

avfall annet enn for sortering og mellomlagring for viderelevering. Det bemerkes at behandling av 

oljeforurensede masser som omfattes av tillatelse fra 1996 også faller utenfor det som er tillatt av 

avfallshåndtering i gjeldene reguleringsplan, men det legges til grunn at denne virksomheten forelå 

før eiendommen ble regulert.  

 

Ullensaker kommune har også vurdert søknaden med hensyn til vannmiljø. Kommunen 

kommenterer at grunnvann fra området drenerer til Gudmunsbekken, øst for eiendommen, som 

videre har utløp i Risa ved Dal. Gudmunsbekken og Risa har en unik ørretstamme, som også er liten 

og sårbar. Det er til nå tre kjente episoder av fiskedød av ørret i Risa som skyldes metallavleiring, 

særlig jern, på fiskens gjeller. Området er derfor spesielt sensitivt for jernutfellinger. Ullensaker 

kommune ber om at Fylkesmannen tar særlig hensyn til dette når utslippskravene skal settes, 

spesielt til glykolholdig masse slik at nedbrytningen av glykol ikke medfører økt utvasking/utfelling av 

metaller til Gudmunsbekken og Risa.  

 

Eidsvoll kommune 

Eidsvoll kommune mener at Fylkesmannen ikke skal gi ØRAS tillatelse til å behandle farlig 

avfall, og til mottak og mellomlagring av smittefarlig avfall på grunn av fare for ytterligere 

forurensning av vassdraget Risa. De anser at den omsøkte virksomheten bør vurderes i en 

reguleringsprosess i Ullensaker kommune. 

 

Naboer  

Naboer til ØRAS har avgitt et felles høringsinnspill. De peker på at dette er et sårbart naturområde 

som er Ullensaker kommunes eneste større sammenhengende skogareal. For naboene er det viktig 

at trafikk til og fra virksomheten, støy, lukt og utslipp av farlige stoffer begrenses så mye som mulig. 

Naboene vil ikke akseptere «fritt frem» når det kommer til kverning. Naboene peker på at ØRAS sitt 

anlegg i dag primært er til for husholdningene. De mener det må settes en øvre grense for total 

mengde tillatt masse. De ber om at Fylkesmannen tar i betraktning annen virksomhet med negative 

utslag i Ullensakers nordre del ved behandling av søknaden. Det er særlig støy som trekkes frem.  

 

ØRAS Dal Skog sine kommentarer til høringsuttalelsene 

ØRAS ble tilsendt høringsinnspillene for kommentar. ØRAS presiserer at søkt behandling av 

oljeforurensede masser som ikke er farlig avfall er i henhold til tillatelsen som ØRAS har hatt siden 

1996 fra Fylkesmannen. De oppgir videre at grunnvannet fra området drenerer mot nord-vest og at 

de anser spredning østover til Gudmundsbekken og vassdraget Risa å være svært usannsynlig. 

Avstanden til bekken er ca. 1 km.  
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Lovgrunnlag og myndighet  

Aktuell virksomhet krever tillatelse etter forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningsloven § 

11, jf. § 16. I henhold til forurensningsloven § 29 skal den som driver anlegg for behandling av avfall 

som kan medføre forurensning eller virke skjemmende ha tillatelse etter forurensningsloven § 11. I 

henhold til avfallsforskriften § 9-7 må den som skal drive deponi for avfall ha tillatelse etter 

forurensningsloven § 11.  

 

Fylkesmannen har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for avfallsanlegg og 

deponering av avfall, jf. rundskriv T-3/12 pkt. 2.2 og 3.2.  

 

Fylkesmannens vurdering 

Generelt 

Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis skal det legges vekt på de 

forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket 

for øvrig vil medføre jf. forurensningsloven § 11 5. ledd. Dette innebærer at det må foretas en 

helhetlig vurdering der både forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og alminnelige 

samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen. 

 

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved 

utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Dette innebærer at 

naturmangfoldlovens prinsipper også må legges til grunn når det gjøres en vurdering etter 

forurensningslovens bestemmelser. Disse rettsprinsippene omfatter vurdering i forhold til 

kunnskapsgrunnlaget, «føre-var-prinsippet», samlet belastning, miljøforsvarlige teknikker og at 

kostnader bæres av tiltakshaver. 

 

Tiltak som medfører fare for forurensing av vann skal også vurderes i henhold til vannforskriften, 

der formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alle elver, innsjøer, grunnvann 

og kystnære områder. 

 

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.  

 

Forurensningsmyndighetene har generell adgang til å endre en utslippstillatelse når det har 

gått mer enn 10 år etter at den er gitt, jamfør forurensningsloven § 18, tredje ledd. Fylkesmannen 

har med hjemmel i forurensningsloven § 18, tredje ledd, revidert tidligere tillatelse av 12.11.1996 

(jordrenseanlegg for behandling av oljeforurensede masser) og 12.09.2008 (deponi for ordinært 

avfall, samt enkelte avfallsaktiviteter) og oppdatert vilkårene i en samlet tillatelse for dagens 

aktiviteter. Avgjørelsen vår om at det er nødvendig å endre utslippstillatelsen, er en prosessledende 

beslutning, som ikke kan påklages.  

 

Fylkesmannen har tatt høringsuttalelsene til ØRAS sin søknad om endret utslippstillatelse og ØRAS 

sitt tilsvar, til etterretning i forbindelse med revidering av vilkårene i tillatelsen. Behandling av farlig 

avfall er trukket ut av søknaden om nye aktiviteter den 11.10.2018. 

 

Bakgrunn om anlegget på Dal Skog  



  Side: 4/17 

 

 

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) ble etablert i 1979 og eies av fire kommuner; Eidsvoll, 

Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Avfallsanlegget på Dal Skog omfatter to deponier (ett aktivt), 

komposteringsanlegg, optisk sorteringsanlegg for husholdningsavfall, jordrenseanlegg, samt 

gjenvinningsstasjonen. Kartoversikt over aktivitetene er gitt som vedlegg til tillatelsen.   

 

Deler av området ble tidligere brukt av Ullensaker kommune til slamlaguner. Det har vært deponert 

avfall på et eldre deponi, ØRAS I, i perioden 1981 til 1991. ØRAS I er nå nedlagt og delvis beplantet.  

 

På deponiområde ØRAS II startet deponeringen i 1991 og pågår fortsatt. ØRAS II har plastmembran 

og bentonittmembran i bunn og sider. ØRAS har gjort en miljørisikovurdering med hydrogeologisk 

modellering av deponiet ØRAS II (ANØ Miljøkompetanse AS, udatert). I brev den 05.12.2003 gir 

Fylkesmannen tilbakemelding på at ØRAS II oppfyller krav om dobbel bunn- og sidetetting jf. 

avfallsforskriften kap. 9, vedlegg I punkt 3.1 og 3.2. Vi gav i 12.09.2008 tillatelse til fortsatt deponidrift 

på ØRAS II etter EUs deponidirektiv og kravene i avfallsforskriften kapittel 9. Sigevann fra deponiene 

ØRAS I og ØRAS II renses lokalt før det slippes til grunnen og infiltreres i store mektigheter av 

løsmasser. Jamfør miljørisikovurderingen så vil kontrollert renset utslipp og eventuelle urensede 

diffuse utslipp som når ned i grunnvannet 15-20 m under bunnen av deponiene, ha et 

influensområde med form som en vifte som følger grunnvannet mot nordvest og elven Risa. 

Oppholdstiden for infiltrert vann før det når grunnvann er flere måneder. Den oppsamlede 

deponigassen fra deponiene brukes i stor grad til å produsere strøm og varme. Som beredskap har 

ØRAS en gassfakkel på området som kan brenne av gassen dersom den ikke blir benyttet til strøm 

og varme. 

 

De senere årene har stadig flere fraksjoner av avfall blitt sortert ut for gjenbruk og gjenvinning. ØRAS 

Dal Skog har utviklet seg til en miljøstasjon med mottak av avfall, behandling av enkelte avfallstyper 

og mellomlagring og videresending av avfall i tillegg til avfallsdeponiet. Det har blitt et behov for 

revisjon av tillatelsen etter forurensningsloven. 

 

Fylkesmannen har revidert vilkårene i de eldre tillatelsene fra 1996 og 2008 slik at kravene er i tråd 

med avfallsforskriften og tilgjengelige retningslinjer i avfallsområdet. Revideringen er gjort med 

hjemmel i forurensningsloven § 18, tredje ledd. Vi har samtidig behandlet søknad om ny aktivitet. Vi 

har regulert aktivitetene til ØRAS på Dal Skog med en samlet tillatelse etter forurensningsloven.  

 

Forholdet til lokalisering og plan 

Området er regulert til spesialområde for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet – 

miljøstasjon med deponier og tilhørende anlegg jf. reguleringsplan «Miljøstasjon Dal Skog» gnr/bnr. 

199/221 (plan ID 259). Planen er vedtatt av kommunestyret i Ullensaker 12.06.2006. ØRAS fikk 

28.03.2017 innvilget dispensasjon fra reguleringsbestemmelse om tidsavgrensning av deponidelen 

fram til 2019. Dispensasjonen gjelder i 5 år fra vedtakets dato. ØRAS har samtidig igangsatt en 

reguleringsprosess for videre drift på området også etter mars 2022. Fylkesmannen forutsetter at 

omsøkt virksomhet er i henhold til gjeldende planbestemmelser, jf. forurensningsloven § 11, fjerde 

ledd.  

 

Det er virkningene av den omsøkte virksomheten som er vurdert. Dette betyr at tillatelsen etter 

forurensningsloven ved en fremtidig omregulering etter plan- og bygningsloven vil videreføres til å 

gjelde for det som ligger inne i dagens plan. Dersom ny regulering etter plan- og bygningsloven 

tillater økt fyllingshøyde eller nye aktiviteter som krever tillatelse etter forurensningsloven § 11, så 

må det derimot søkes Fylkesmannen om endret tillatelse der vi vurderer aktiviteten etter 
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forurensningsloven før den ev. kan starte opp. Dersom ØRAS ønsker å flytte virksomheten eller 

utvide nye områder må det tilsvarende søkes på nytt for den nye lokaliseringen.  

 

Avfallspolitikk og forholdet til alminnelige samfunnsmessige hensyn 

I juni 2017 kom Stortingsmelding nr. 45 (2016-2017); «Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær 

økonomi». Norsk avfallspolitikk skal legge til rette for høy utnyttelse av ressursene i avfallet, og trygg 

håndtering av farlig avfall. En forutsetning for gjennomføring av denne avfallspolitikken er at det 

finnes anlegg som tilbyr ulike løsninger for mottak, sortering, gjenvinning og behandling av avfall.  

 

Deponering av avfall og behandling av forskjellige fraksjoner kan gi ulemper for nærområdet i form 

av trafikk, støy, lukt, og utslipp av støv og til vann. På den annen side er disse anleggene viktige 

bidragsytere for å håndtere avfall, og området er regulert til avfallsdeponi og avfallsrelatert 

virksomhet. 

 

Aktivitetene som gjøres på ØRAS Dal Skog per i dag, i tillegg til det som er omsøkt, vurderes å være i 

tråd med de nasjonale målene for avfallshåndtering. 

 

Vurdering av forurensningspotensialet fra anlegget 

Miljøstasjon ØRAS Dal Skog er et område der flere forskjellige avfallsaktiviteter har pågått over lang 

tid. 

 

Deponi 

Oppfylling skal skje i tråd med reguleringsplanen (plan ID 259). Områder som er tillatt brukt til 

deponering er merket på kart i tillatelsen vedlegg 3.  

 

Deponering skal skje i henhold til avfallsforskriftens kapittel 9 og krav i tillatelsen, og gjelder deponi i 

kategori 2 jf. avfallsforskriften § 9-5. Alt avfall til deponering skal overholde krav i avfallsforskriften 

kapittel 9, vedlegg II, punkt 2.1, 2.2 og 2.3. Det er i tillegg stilt særskilte krav for deponering av visse 

avfallstyper i tillatelsens avsnitt 3.3. 

 

Fylkesmannen har mengderegulert asbest og oljeholdig slam som tillates deponert gitt at 

forskriftskravene overholdes. Dette er for å begrense driften og ha kontroll på deponering av farlig 

avfall.  

 

Tildekking av ristgods 

I tillatelsen ØRAS Dal Skog har i dag står det «deponert avfall skal komprimeres minimum samme 

dag og deponiceller i bruk skal dekkes til etter behov, men minimum ukentlig. Både 

komprimeringsgrad og frekvens på tildekningen av avfallet må tilpasses avfallstype i forhold til risiko 

for miljøulemper, betydning for deponiets gassproduksjon og klimatiske forhold og konkretiseres i 

virksomhetens driftsrutiner».  

 

Årlige rapporteringer viser at ØRAS stort sett deponerer forurensede gravemasser. Siden slikt avfall i 

liten grad medfører miljøulemper som lukt, flygeavfall, fugler, skadedyr og insekter, så har 

Fylkesmannen imøtekommet søknaden slik at ØRAS kan dekke til avfall på deponi sjeldnere enn én 

gang i uken etter en konkret risikovurdering.   

 

Masser som er forurenset med PFAS 

ØRAS har fast avtale med Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) om mottak av sand fra sandfang. 

Fylkesmannen har presisert i tillatelsens vilkår for deponering av slam og masser fra sandfang på 
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ØRAS II at dette avfallet skal være avvannet før det legges på deponiet. Perfluorerte - og 

polyfluorerte alkylstoffer (PFASer) finnes ofte i slikt avfall. PFAS er en stor gruppe organiske 

fluorholdige forbindelser. Stoffene kan være svært miljø- og helseskadelige, samt at de er svært 

tungt nedbrytbare og hoper seg opp i næringskjeden. Enkelte av disse stoffene er oppført på norske 

myndigheters prioriteringsliste over miljøgifter (vedlegg 1 til tillatelsen), og på listen over prioriterte 

stoffer i vannforskriften. Vi presiserer derfor at det ikke er gitt tillatelse til å ta imot masser som er 

forurenset med PFAS, og at ØRAS må ha rutiner som sikrer dette. Vi viser til brev sendt 

avfallsdeponiene i tidligere Akershus den 10.05.2017. Det må søkes Fylkesmannen om eventuell 

tillatelse til å ta imot masser med PFASer på ØRAS Dal Skog. 

 

Etterdriftsfond 

Etterdriftsfondet for deponiet ØRAS II er bokført til 6,6 millioner NOK og ble sett i sammenheng med 

leieavtale for området med opphør i 2019. Fylkesmannen forventer at det lages en plan for 

opptrapping av fondet slik at det gjenspeiler reelle fremtidige utgifter. Frist for å vurdere 

opptrappingsbehovet er innen 31.12.2020 jamfør vilkår 3.6.  

 

Mottak og behandling av avfall  

Mottak og behandling av avfall 

Fylkesmannen har satt mengdebegrensning for hvor mye avfall anlegget kan ta imot årlig, samt 

mengder på lager av ulike fraksjoner.  

 

Sortering av blandet næringsavfall skal foregå på tett dekke. Sorteringsplata skal tømmes for 

usortert avfall hver dag. Usortert næringsavfall kan lagres opptil tre dager før sortering. Kravene 

begrunnes med hensynet til miljø, og er satt tilsvarende for avfallshåndtering på andre anlegg i Oslo 

og Viken. Sortert avfall skal gjenvinnes eller sluttbehandles på godkjent måte.  

 

Det lagres i dag kunstgressmatter på anlegget. Kunstgress er næringsavfall og således tillatt lagret så 

lenge vilkårene i tabell 3, punkt 1.4 i vilkårsdelen, overholdes. Fylkesmannen presiserer at vi ikke har 

søknadsbehandlet eller gitt tillatelse til å behandle kunstgressmatter. 

 

Tillatelse til å kverne spesifiserte avfallsfraksjoner  

Formålet med kverning av avfall på ØRAS Dal Skog er å lette og effektivisere transporten før avfallet 

sendes til sluttbehandling. Kverning vil kunne medføre forurensning, blant annet ved avrenning til 

vann og ved støving. Naboer til ØRAS har ved høringsinnspill kommentert at de ikke vil akseptere 

noe «fritt frem» når det kommer til kverning.  

 

Fylkesmannen finner at vi kan tillate kverning av flere avfallsfraksjoner på ØRAS Dal Skog enn hva 

som gjøres i dag. Vi har listet de avfallsfraksjonene som er tillatt og satt vilkår for kverningen som 

skal redusere ulemper for miljøet. Vi presiserer at det ikke er tillatt å kverne farlig avfall. Hageavfall, 

som kvernes som en forbehandling før kompostering, skal holdes adskilt fra avfall som kvernes før 

det sendes til forbrenning.    

 

Tabell 1: Utsortert avfall som det tillates å kverne 

Avfallstype   

Hardplast 

Madrasser 

Trevirke som ikke er farlig avfall 

Hageavfall  

Møbler/tepper 
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Ferdig sortert restavfall til forbrenning  

 

Med bakgrunn i at ØRAS skal kverne nye avfallstyper og en strengere praksis for lignende anlegg i 

Norge i dag, skjerper Fylkesmannen vilkårene i tillatelsen.  

 

Gjeldende forvaltningspraksis tilsier at kverning av avfall skal gjøres innendørs og at kvernet avfall 

skal lagres under tak. Dette er for å begrense spredning av forurensning til omgivelsene. Fordi 

kverningen av avfall i dag gjøres oppå deponiet ØRAS II, så ser vi liten kost/nytte- verdi i å kreve 

oppført bygg som så må rives når deponiet skal avsluttes. Fylkesmannen har derfor avveket fra 

praksis for lignende anlegg i denne saken. Vi har stilt krav om at kverningen skal foregå på tett 

dekke, og ev. med klimavern1 etter risikovurdering. Vi har stilt krav i vilkår 5.1 og 5.2 om at lagring av 

avfall skjer slik at avfallet ikke tilføres unødige mengder overflatevann og med oppsamling og 

prøvetakning av avrenning. Vi forventer at ØRAS har barrierer og rutiner som sikrer at forurenset 

avrenning fra kverningen ikke har negativ påvirkning på deponi eller miljø. I tillegg er det viktig at 

virksomheten har gode rutiner for feiing og vask for å redusere utslipp og spredning av støv. Med de 

vilkår vi har stilt mener vi at kverning av de avfallsfraksjonene som det er gitt tillatelse til ikke vil 

medføre forurensning av betydning.   

 

Kverning av utsortert restavfall til forbrenning skal kun foregå innendørs og på tett dekke. Lagring av 

kvernet restavfall skal også kun gjøres innendørs. 

 

Materialgjenvinning av isolerglassruter 

Fylkesmannen gir ØRAS Dal Skog tillatelse til å skjære ut isolerglassruter fra rammen for 

materialgjenvinning så lenge rutene ikke er farlig avfall. Virksomheten må ha rutiner som sikrer at 

det ikke behandles ruter som skal håndteres som farlig avfall. Vilkår for denne avfallsbehandlingen 

er gitt i tillatelsens vilkår 4.10. 

 

For-behandling av jord før deponering  

Alt avfall skal behandles før deponering med mindre behandling ikke kan fremme 

samfunnsøkonomisk lønnsomme gjenvinningstiltak og redusere helse- og miljøskadene knyttet til 

avfallet, jf. avfallsforskriften § 9-3 bokstav i. 

 

ØRAS Dal Skog har tillatelse av 12.11.1996 til jordrenseanlegg for behandling av 10 000 tonn/år med 

oljeforurensede masser med konsentrasjon på inntil 20 000 ppm (20 000 mg/kg). Jordrenseanlegget 

kan benyttes til for-rensing av masser som er forurenset med både olje og tungmetaller før massene 

deponeres på ØRAS II. Det er stilt en rekke vilkår for dette i tillatelsen vilkår 4.6.  

 

Fylkesmannen viderefører tillatelsen til for-behandling av forurensede masser før deponering og 

tillater at det deponeres inntil 1 000 tonn/år masser med annen biologisk nedbrytbar forurensning 

enn olje, jf. avfallsforskriften § 9-4 punkt a). Vi har stilt som krav at forbehandlingen/lufting skal 

gjøres på områder med tette dekker og at avrenningen skal håndteres jf. vilkår 5. Vi minner om at 

det er krav om at virksomheten overvåker avrenningen fra dette avfallet med tanke på de masser 

som tas imot, eksempelvis undersøker for glykol/KOF/BOF om dere tar imot masser som kan 

medføre avrenning av dette. ØRAS må også gjøre en kvalifisert vurdering av hvor mye masser med 

høyt organisk innhold virksomheten kan motta og deponere, sett opp mot hvordan dette påvirker 

sigevannet og gassen. Vilkårene for for-behandlingen av forurenset jord er gitt i tillatelsenes vilkår 

4.6. Det er stilt krav om oppdatert måleprogram før mottak av slike masser i vilkår 14.4. Med de 

 
1 Med klimavern menes overbygg, tett konteiner eller lignende slik at avfall ikke kommer i kontakt med vann. 
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vilkår vi har stilt har Fylkesmannen vurdert at vannforskriften ikke er til hinder for omsøkte 

endringer, og viser til etterfølgende avsnitt om konsekvenser for vannmiljø. 

 

Knusing av betong før deponering 

Det tillates knusing av betong som forbehandling til deponering og intern gjenbruk på anlegget. 

Armeringsjern skal sorteres ut og leveres til gjenvinning. For intern gjenbruk av betong er det krav 

om at betongen skal overholde normverdiene fastsatt i vedlegg I til forurensningsforskriftens kap. 2. 

 

Dersom ØRAS ønsker å knuse betong for gjenbruk eksternt, så må virksomheten søke om tillatelse 

til det. Det må også avklares med kommunen om knuseverk er en aktivitet som er omfattet av 

bestemmelsen i reguleringsplanen.  

 

Mottak og mellomlagring av smittefarlig avfall 

Virksomheter som håndterer eller transporterer smittefarlig avfall, skal sørge for at dette skjer på en 

slik måte at det ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker dyr eller 

miljø, jf. forskrift om smittefarlig avfall2. Forskriften legger ikke opp til mellomlagring over tid på et 

mottaksanlegg som skal samle opp dette avfallet for videre forsendelse, jf. merknad til forskriftens § 

4: «Dersom dette unntaksvis må skje, skal mellomlagringen skje uten risiko for økt smittefare og skal 

være så kortvarig som mulig». ØRAS oppgir i sin søknad at det ikke finnes andre gode ordninger for 

innsamling av smittefarlig avfall i deres område. Fylkesmannen vurderer at en tillatelse til mottak og 

mellomlagring på anlegget vil kunne føre til besparelse av unødvendig mange turer til 

forbrenningsanlegg for destruksjon. Slik virksomheten beskriver sin planlagte praksis, vil det kunne 

bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av smittefarlig avfall. Siden det er 

knyttet forurensningsfare til mellomlagringen, behandles søknaden om mottak og mellomlagring av 

smittefarlig avfall etter forurensningsloven § 11. Det er da behov for å sette noen særskilte vilkår for 

å sørge for at kontrollen er like god som det som følger av forskriften.  

 

Avfallets farepotensial tilsier at det skal stilles strenge og konkrete krav. Fylkesmannen tillater 

mottak og mellomlagring av smittefarlig avfall fra helsetjenesten og fra dyrehelsetjenesten. ØRAS 

har i søknaden beskrevet at smittefarlig avfall skal oppbevares i lukkede beholdere, under tak og i 

fryser. Fylkesmannen legger denne håndteringen til grunn. Vi har videre stilt krav om at smittefarlig 

avfall ikke skal blandes med annet avfall og krav om tydelig merking. Vi har stilt krav om maksimal 

lagringstid på 1 måned før det smittefarlige avfallet leveres til destruksjon. Vi har også stilt som krav 

at mengden på lager til enhver tid ikke skal overstige 0,5 tonn. Det er krav om journalføring av inn- 

og utkommet smittefarlig avfall. Vi presiserer at smittefarlig avfall ikke er tillatt deponert jf. 

avfallsforskriften kapittel 9, § 9-4 punkt d.  

 

Fylkesmannen forutsetter at transportører som leverer og henter på anlegget har de  

nødvendige tillatelser og kompetanse til dette, og at pakking og emballering er i tråd med  

regelverk for transport av smittefarlig avfall. 

 

Nye krav om lagring av avfall og håndtering av overvann  

Lagring av avfall 

Fylkesmannen har oppdatert kravene for håndtering av avfall på ØRAS sitt område i tråd med 

dagens praksis for lignende anlegg. Vi har regulert avfallsmengder og lagringstid mer detaljert enn 

tidligere tillatelser. ØRAS skal ta kontakt med lokalt brannvesen for en gjennomgang og 

 
2 Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-11-1196  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-11-1196
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risikovurdering i forhold til brannfare, jf. vilkår 11.3. Det skal foretas en løpende risikovurdering i 

forhold til akutt utslipp til miljø som følge av brann ved anlegget. 

 

Håndtering av overvann 

Erfaringer viser at behandling og mellomlagring av avfall utendørs kan gi en uønsket avrenning til 

omgivelsene. Virksomheten plikter å redusere forurensning så langt som mulig jf. vilkår 2.3. For å 

hindre forurensning av vann og grunn så er det ved denne revideringen av utslippstillatelsen stilt 

krav om at alt mottak, sortering, mellomlagring og behandling av avfall ut over deponeringen skal 

skje på tette dekker.  

 

Forbehandling av jord før deponering skjer i dag oppå det nedlagte deponiet ØRAS I. Deponicellen 

har enkelt plastmembran i bunn. Cellen ble nedlagt i 1991 og er i dag dekt til med sandige 

jordmasser og dels tilsådd. Jordvaskingen som forbehandling før deponering har foregått oppå det 

nedlagte deponiet siden 1996. Overdekningen over deponicellen, som ble lagt med rene masser, er 

derfor trolig alt påvirket av denne aktiviteten. Fylkesmannen har stilt vilkår om en utredning av 

hvordan ØRAS I ble avsluttet og en risikovurdering av aktivitetene som pågår oppå deponiet, vilkår 

14.3.  

 

Det er i dag noe avfall som lagres utendørs. Kverning av avfall skjer på sorteringsplate oppå 

deponiet ØRAS II, hvor det pågår deponering.  

 

Fylkesmannen mener det er viktig at overvann fra anlegget, både rent og forurenset, ledes bort fra 

deponiene. Dette for å redusere utvasking av forurensninger fra deponiene og for at overvann fra 

avfallsanlegget ikke skal belaste sigevannssystemet. Mindre vann i sigevannssystemet vil gi bedre 

betingelser for rensing av sigevannet. Fordi sigevann og forurenset overvann inneholder ulike typer 

og nivå av forurensende stoffer, så skal det som hovedregel også renses separat. Vi mener generelt 

at anlegg som er lokalisert oppå nedlagte deponier må overvåke og håndtere sine egne utslipp på lik 

linje med tilsvarende avfallsanlegg med en annen lokalisering. Det er derfor satt krav om at 

virksomheten må samle opp alt overvann fra sine aktiviteter og foreta nødvendig behandling før det 

slippes ut i lokal resipient/infiltrasjonslagune. Det skal tas prøver av alt overvann som kan inneholde 

forurensinger slik at virksomheten overvåker og har kontroll på sine utslipp. Resultatene skal sendes 

Fylkesmannen som del av den årlige rapporteringen.    

 

Tiltak for å redusere sigevannsmengde 

Det er regulert en frist til 01.06.2021 for ferdigstilling av dekker og system for håndtering av 

overvann fra komposteringsflata og sorteringsplata. Overvann herfra skal ikke infiltreres gjennom 

deponert avfall.  

 

Utslippsgrenser for forurenset overvann og sigevann 

Fylkesmannen har regulert utslippet til vann. Renset sigevann, utslippet fra oljeutskiller og vann som 

har vært i kontakt med avfall skal kontrolleres og overholde krav for olje, partikkelinnhold og pH i 

tabell 5, vilkår 5.5, før utslipp. Bakgrunnen for at vi har satt grenser for maksimalt innhold av 

partikkelinnhold/suspendert stoff er at dette indirekte regulerer utslipp av en rekke stoffer som er 

knyttet til høyt partikkelinnhold. Utslippsgrensene gjelder ved utslipp til infiltrasjonslagune, og 

grensene er på nivå med slik Fylkesmannen har regulert utslipp fra andre virksomheter med denne 

type avfallsaktiviteter i vår region.  

 

Virksomheten må sørge for at aktiviteter på ØRAS I og II ivaretar krav til avslutning og etterdrift 

Det er viktig at annen aktivitet ikke vanskeliggjør avslutning av deponiene etter gjeldende regulering 

og tillatelsenes krav. Fordi grunnen der anlegget er plassert på Dal Skog består av grusige masser 
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som ikke er en naturlig geologisk barriere for sigevann, ser Fylkesmannen det som særlig viktig med 

en god avslutning/topptetting av deponiceller, og at avslutningen ikke trekker ut i tid. Vi har ikke sett 

nærmere på avslutningen nå fordi aktiviteten iht. gjeldende regulering og kommunens 

dispensasjonsvedtak skal avsluttes innen 28.03.2022. Avslutning og etterdrift legger begrensninger 

på bruken av området, og det er viktig at aktiviteter oppå nedlagte deponiceller tilpasses 

etterdriften. ØRAS skal jamfør tillatelsens vilkår 3.5.3 sende Fylkesmannen en plan for avslutning 

minst 1,5 år før avslutning.  

 

Støv og støy 

Intern transport og kverning av avfall kan medføre noe støving. Utover dette skal det ikke være noen 

støvende aktiviteter hos virksomheten.  

 

Det er et godt prinsipp å samlokalisere industri med støyende aktiviteter, slik at andre 

støyfølsomme/stille områder kan bli spart. Det er god avstand og mer enn 600 m fra ØRAS Dal Skog 

til det som er definert som støyømfintlig bebyggelse, jf. T-1442/2016, retningslinje for behandling av 

støy i arealplanlegging fra Klima- og miljødepartementet. Kravene er på linje med krav stilt 

tilsvarende virksomheter i vår region og baserer seg på retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442). Dersom driften medfører støyproblemer kan Fylkesmannen sette krav til 

støymålinger/støyberegninger og tiltak.  

 

Utredning av utslipp av prioriterte miljøgifter (vedlegg 1)  

Nye stoffer er siden 2008 oppført på den nasjonale listen over prioriterte miljøgifter. Kobber og 

muskketon er samtidig tatt ut av lista over prioriterte miljøgifter. Som følge av dette har 

Fylkesmannen oppdatert vedlegg 1 i tillatelsen og stilt som vilkår at ØRAS sender oss en utredning 

innen 01.06.2021 jf. vilkår 14.1. ØRAS må i utredningen vurdere sannsynligheten for at dere har 

utslipp av prioriterte miljøgifter. Dersom utslipp av en eller flere av disse stoffene er påregnelige, 

skal virksomheten redegjøre for disse utslippene ved å kartlegge kilder og utføre nødvendige 

målinger for å kunne bestemme størrelse på utslipp. ØRAS skal dessuten foreta en 

miljørisikovurdering av disse utslippene. Dersom virksomheten har utslipp av disse stoffene som 

kan ha miljømessig betydning, må dette reguleres i tillatelsen.  

 

Utredninger som følge av industriutslippsdirektivet 

BAT- konklusjoner for avfallsbehandling  

Industriutslippsdirektivet (IED), direktiv 2010/75/EU, trådte i kraft 6. januar 2011, og er gjort 

gjeldende i norsk lovverk gjennom EØS-avtalen. I Norge er kravene i IED tatt inn i 

forurensningsforskriften og avfallsforskriften. I vedlegg I til forurensningsforskriften kapittel 36 er 

alle typer virksomhet som er omfattet av direktivet listet opp. Direktivet skjerper prinsippet om bruk 

av beste tilgjengelige teknikker (BAT) ved utforming av vilkår i tillatelser til forurensende virksomhet. 

Beskrivelser av beste teknikker for en sektor eller bransje finnes i BREF-dokumenter. Ut fra 

beskrivelsen av beste teknikker utarbeides det juridisk bindende grenseverdier for utslipp for 

bransjen, såkalte BAT-konklusjoner.  

 

Tillatelsen til ØRAS på Dal Skog omfatter flere aktiviteter som gjør at virksomheten vil være omfattet 

av industriutslippsdirektivet. Punkt 5.4 i vedlegg I til forurensningsforskriften kapittel 36 lister deponi 

for ordinært avfall med total kapasitet på mer enn 25 000 tonn. Punkt 5.5 lister midlertidig lagring av 

farlig avfall med total kapasitet over 50 tonn. Fylkesmannen har derfor stilt som vilkår for tillatelsen, 

punkt 14.6 at ØRAS skal foreta en selvstendig vurdering av om virksomheten omfattes av 

industridirektivet og hvilke BREF- dokumenter og BAT-konklusjoner dere eventuelt er omfattet av. 

Denne vurderingen skal sendes til Fylkesmannen innen 01.06.2021. 
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Vi viser til dialog med ØRAS Dal Skog vedrørende gjennomgang av BAT- konklusjoner for 

avfallsbehandling http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/wt.html som ble vedtatt 10.08.2018. 

Fylkesmannen vurderer at ØRAS Dal Skog vil være omfattet av BAT-konklusjonene for 

avfallsbehandling iht. forurensningsforskriften kapittel 36, vedlegg I, punkt 5.5. da anleggets 

kapasitet for mellomlagring av farlig avfall overskrider 50 tonn. Vi vurderer at det ikke er behov for å 

sette utslippsgrenser iht. BAT-AEL på nåværende tidspunkt, fordi virksomheten kun er omfattet på 

grunn av sin mellomlagringskapasitet for farlig avfall og ikke foretar behandling av avfall i et omfang 

som gjør at aktiviteten er omfattet.  

 

BREF- dokumenter og BAT-konklusjoner er så langt ikke utarbeidet for deponi. 

 

Når BAT-konklusjoner er klare skal vilkårene i tillatelsen og driften ved virksomheten være i tråd med 

konklusjonene senest fire år etter publisering. Endringer i tillatelsen kan derfor påregnes å komme 

før den frie omgjøringsretten slår inn (etter 10 år, jf. forurensningsloven § 18).   

 

Tilstandsrapport forurenset grunn og grunnvann 

Ifølge forurensningsforskriften § 36-21 stilles det krav om en tilstandsrapport for grunn- og 

grunnvann hvis virksomheten er beskrevet i vedlegg I til forurensningsforskriftens kapittel 36 og i 

tillegg bruker, fremstiller eller slipper ut farlige stoffer og stoffblandinger i henhold til forskrift om 

klassifisering av stoffer (CLP). Fylkesmannen har derfor stilt som vilkår for tillatelsen, punkt 14.7, at 

ØRAS skal gjøre trinn 1-4 jf. Miljødirektoratets veileder M-630 2016 Tilstandsrapport for 

industriområder).  

 

Konsekvenser for naturmiljøet  

Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet så 

langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 

utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.  

 

Det er ikke registrert noen funn av viktige naturtyper eller arter på området hvor ØRAS holder til på 

Dal Skog i Miljødirektoratets database Naturbase. Naboer til ØRAS har i sitt høringsinnspill 

kommentert at anlegget er plassert i et større sammenhengende skogareal. Arealbruken er i tråd 

med Ullensaker kommunes regulering som planmyndighet og det søkes ikke om å ta i bruk nytt 

areal til forurensende virksomhet. Fylkesmannen har derfor ikke vektlagt det omkringliggende 

skogområdet i vår vurdering.  

 

Søknaden og Fylkesmannens behandling av den er basert på eksisterende kunnskap om det 

biologiske mangfoldet i og rundt tiltaksområdet. Fylkesmannen anser at kunnskapsgrunnlaget er 

tilstrekkelig til at kravet i naturmangfoldloven § 8 om at beslutningene skal hvile på et best mulig 

kunnskapsgrunnlag, er oppfylt. Hensynet til føre-var prinsippet i § 9 i naturmangfoldloven vektlegges 

derfor i mindre grad. Det er også 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 ikke vil forringes i nevneverdig grad.  

 

Fylkesmannen mener derfor at prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldlovens  

§§ 8 til 12 er oppfylt.  

 

 

 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/wt.html
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M630/M630.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M630/M630.pdf
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Konsekvenser for vannmiljøet 

Virksomheten til ØRAS på Dal Skog produserer mye forurenset vann, som renses før det slippes til 

infiltrasjonsbasseng og videre til grunnen. Både grunnvannsforekomsten på Gardermoen og elva 

Risa som ligger ca. 1200 m nedstrøms er resipienter for avrenning fra ØRAS. ØRAS beskriver i 

miljørisikovurderingen at sigevannsrensingen med biologisk rensing (aktivslam) er en forbehandling 

før infiltrering. Renseanlegget er utendørs/åpent med dårlig renseeffekt på enkelte forbindelser i 

vinterhalvåret.   

 

Ullensaker og Eidsvoll kommuner har i høringsinnspill kommentert at virksomheten til ØRAS ikke må 

føre til ytterligere forurensning av vannforekomster i området. Særlig bekymring er uttrykt for 

påvirkning på ørretsstamme i Risa, mulig avrenning fra området mot nord-øst til Gudmundsbekken, 

og påvirkning fra håndtering av glykolholdige gravemasser på området.  

 

ØRAS Dal Skog oppgir i sin kommentar til høringsinnspillene at avrenning fra rensedam mot øst er 

usannsynlig. Det er tidligere gjort en miljørisikovurdering og hydrogeologisk modellering av sigevann 

fra deponiet ØRAS II som fant at grunnvannsretningen i deponiområdet er mot nordvest. 

Virksomheten kontrollerer grunnvannspåvirkning ved å ta prøver i 7 grunnvannsbrønner som er 

plassert i løsmasser rundt området 4 ganger per år. Årlig rapportering viser at grunnvannsbrønn B1 

er tydelig påvirket av sigevann. Denne brønnen står direkte nedstrøms deponiene i retning nordvest 

mot Risa. I brønn B2 og B3 som står 200-300 m nedstrøms og sannsynligvis kan påvirkes, har 

overvåkningen ikke påvist sigevannspåvirkning. Det er ikke rapportert å være sigevannpåvirkning i 

grunnvannsbrønner nordøst for infiltrasjonslagune- i retning Gudmundsbekken.  

 

Ifølge Miljødirektoratets og Norges vassdrags- og energidirektorats database Vann-Nett 

https://www.vann-nett.no/ er det risiko for at miljømålet for vannforekomsten Risa 002-3789-R ikke 

nås innen fristen 2021. Det er derfor viktig at nye aktiviteter ved anlegget ikke påvirker 

vannforekomsten negativt slik at økologisk og kjemisk miljøtilstand forringes eller det blir 

vanskeligere å nå miljømålene, jf. vannforskriften § 12.  

 

Deponidelen av ØRAS sin virksomhet på Dal Skog skal jamfør kommunens dispensasjonsvedtak av 

28.03.2017 avsluttes innen 28.03.2022. ØRAS II nærmer seg også å være fullt. Fylkesmannen er 

samtidig kjent med at ØRAS har igangsatt en reguleringsprosess for videre drift på området også 

etter dette. Fylkesmannen anser god topptetting ved avslutningen av deponi som premissgivende 

for den fremtidige påvirkningen ØRAS har på ytre miljø. Det er krav i tillatelsen om at plan for 

avslutning og etterdrift av deponi skal sendes oss senest 1,5 år før deponiet avsluttes, og vi har 

derfor vi ikke stilt krav til dette nå. Vi mener likevel det er viktig at virksomheten allerede nå ser 

etableringen av dekker og aktivitet oppå deponiene i sammenheng med kravene som er stilt til 

avslutning.  

 

ØRAS skal sørge for at utslippene fra deponiene etter rensing oppnår forsvarlig utslippskvalitet. 

Virksomheten har også generelle krav i tillatelsen om å redusere forurensning så langt som mulig, 

og plikter å gjøre en selvstendig vurdering av om overvåkningsprogrammet er tilstrekkelig. 

Fylkesmannen anser at grunnvannets strømningsretning fra ØRAS sitt område på Dal Skog er 

dokumentert. Det er stilt krav om overvåkning av den påvirkningen virksomheten har på miljø, jf. 

vilkår 12. Vi viser til anbefalingen fra miljørisikovurderingen om at det heller bør overvåkes i brønn 

nr. 11 og 10 framfor brønn nr. 2 og 3, eventuelt etableres nye overvåkningsbrønner helt inntil 

deponiet på nedstrøms side. For å bedre vannbalansen og kontrollen på utlekking fra de to 

deponiene på Dal Skog har vi stilt krav om at ØRAS skal måle og rapportere pumpet 

sigevannsmengde i begge pumpestasjonene separat.  

https://www.vann-nett.no/saksbehandler/#/signin
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Glykolbasert avisingsvæske brukes på flyplasser og mottak og lufting av glykolholdig gravemasse vil 

ha en avrenning. Fylkesmannen vurderer at begrenset tilførsel av lett nedbrytbart organisk stoff i 

sigevannet fra deponiene sannsynligvis ikke vil redusere muligheten for å oppnå miljømålene i 

resipientene. Vi har spesifisert at det må overvåkes for glykol/KOF/BOF om det tas imot og 

deponeres masser som inneholder slik forurensning. ØRAS skal videre etablere en risikobasert 

grenseverdi i sigevannet etter rensing, jf. vilkår 14.4.   

 

Fylkesmannen har ved denne revideringen av tillatelsen til ØRAS på Dal Skog strammet inn på vilkår 

for lagring av avfall på virksomhetens område slik at dette blir i tråd med dagen praksis. 

Virksomheten skal ikke medføre forurensende utslipp til vann når avfallet mottas, sorteres, lagres og 

behandles slik vi har stilt krav om. De fraksjoner som tillates lagret utendørs skal ikke ha 

forurensende avrenning. Vi har regulert innholdet av suspendert stoff/partikler, pH og olje i utslipp 

til vann. Med de krav som er stilt vurderer vi at omsøkte endringer av utslippstillatelsen ikke vil 

forringe miljøtilstanden eller gjøre det vanskeligere å nå miljømålene for vannforekomstene og at 

vannforskriften § 12 derfor ikke kommer til anvendelse.   

 

Utredning som følge av EUs vanndirektiv 

EUs vanndirektiv ble gjort gjeldende i Norge i 2007 gjennom vannforskriften. Ifølge vannforskriften 

skal tilstanden i overflatevann beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 

vannforekomstene skal ha minst god økologisk og minst god kjemisk tilstand. Tilstanden i 

grunnvann skal minst ha god kjemisk og god kvantitativ tilstand. Vi viser også til regional plan for 

vannforvaltning for Glomma, godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016.  

 

I databasen Vann-Nett www.vann-nett.no er vannforekomsten Risa 002-3789-R oppført som en 

middels stor, klar og kalkrik elv. Vannforekomsten er registrert med moderat økologisk tilstand og 

god kjemisk tilstand. Det er behov for tiltak for å nå miljømålet om god tilstand innen 2021. ØRAS sitt 

virksomhetsområde på Dal Skog ligger også over grunnvannsforekomsten Gardermoen 002-736-G, 

som er registrert med ukjent kvantitativ tilstand og ukjent kjemisk tilstand. Grunnvannsmagasinet er 

om lag 100 km2 stort, og en eventuell utlekking av forurensning vil kunne ha betydelig 

spredningspotensial og store konsekvenser for miljøtilstand og naturmiljøet knyttet til 

grunnvannsforekomsten.  

 

Fylkesmannen har stilt som vilkår for tillatelsen at ØRAS overvåker og rapporterer på hvordan 

utslippene påvirker resipientene, både elven Risa og grunnvannsmagasinet. 

Overvåkingsprogrammet skal tilfredsstille vannforskriftens krav til slik overvåking. Kravene fremgår 

av vedlegg V til vannforskriften3. Kravet om resipientovervåkning i tråd med vannforskriften skal 

bedre kunnskapsgrunnlaget for fastsetting av miljøtilstanden og avklare hvilken påvirkning 

virksomheten har på vannforekomstene.  

 

Data som fremskaffes ved overvåking i vann, herunder også sediment og biota, skal registreres i 

databasen Vannmiljø https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/. Der det pågår eller skal igangsettes 

overvåking i regi av Fylkesmannen eller vannregionmyndighet skal virksomheten bidra i felles 

overvåkingsprogram med data for de kvalitetselementer og parametere i vannforekomsten som kan 

være direkte eller indirekte påvirket av virksomhetens utslipp.  

 
Vi har stilt som krav at det gjøres en slik undersøkelse av resipientene innen 01.03.2022, vilkår 14.5. 

Overvåkningsprogrammet samordnes med Vannområde Hurdalsvassdraget / Vorma. 

 
3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446  

http://www.vann-nett.no/
https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446


  Side: 14/17 

 

 

Undersøkelsen/overvåkningsprogrammet må utformes slik at det oppfyller kravene i 

vannforskriften, jf. vannforskriften vedlegg V. Her finnes det to veiledere som gir nyttig informasjon; 

Overvåkning av miljøtilstand i vann, veileder for vannovervåkning iht. kravene i vannforskriften, 2010 

versjon 1.5 (Overvåkningsveilederen) og Klassifisering av miljøtilstand i vann, veileder 02:2018. 

Undersøkelsen/overvåkningsprogrammet skal omfatte deponiets eget utslipp, og det skal omfatte 

relevante kvalitetselementer og parametere som gir grunnlag for å fastsette økologisk og kjemisk 

tilstand i resipienten i tråd med vannforskriften.  

 

Basert på resultatene fra undersøkelsen skal det gjøres vurderinger av miljøtilstand i vann-

forekomsten og påvirkningen som virksomheten har på denne. Påvirkningen bør i utgangspunktet 

følges over flere år for å se utviklingen over tid. Resultatene fra undersøkelsen vil imidlertid danne 

grunnlag for å vurdere om det bør gjøres endringer av overvåkingsparametere og 

hyppighet/intervall for videre overvåking. 

 

Konklusjon 

Deponering og behandling av avfall kan gi ulemper for nærområdet i form av trafikk, støy, lukt, 

støving og utslipp til luft og vann. På den annen side er disse anleggene viktige bidragsytere for å 

håndtere avfall, og området er regulert til avfallsdeponi og avfallsrelatert virksomhet.  

Fylkesmannen har konkludert med at forurensningen i denne saken er akseptabel sett i lys av 

formålet og retningslinjene i forurensningsloven §§ 1 og 2 og naturmangfoldloven §§ 4 og 5.  

 

Vi har tatt en fullstendig gjennomgang av vilkårene og revidert den eksisterende tillatelsen slik at 

kravene er i tråd med dagens regelverk og forvaltningspraksis på forurensningsområdet. 

Revideringen har medført flere endringer i et slikt omfang at revideringen må betraktes som en 

totalrevidering av de tidligere tillatelsene. Denne tillatelsen er dermed å anse som en ny 

utslippstillatelse, som gis med hjemmel i forurensingsloven §§ 11 jf. 29. Tilbakekallingen av tidligere 

tillatelser er hjemlet i forurensningsloven § 18 tredje ledd.  

 

Det er satt strenge vilkår for beskyttelse av jord og vann samt til overvåking. Dersom vilkår i 

tillatelsen overholdes mener Fylkesmannen at risikoen er akseptabel og vi gir derfor tillatelse til 

virksomheten.  

 

Frister  
Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som tillatelsen krever: 

 

Vilkår Krav Frist 

3.6 Avklare oppdateringsbehov og revidere 

beregningene for finansiell sikkerhet til avslutning 

og etterdrift av deponiet ØRAS II.  

31.12.2021 

14.1 Utredning nye prioriterte miljøgifter 01.06.2021 

14.2 Ferdigstille dekker og system for håndtering av 

overvann fra komposteringsflaten og 

sorteringsflaten.  

01.06.2021 

14.3 Utredning overdekning av det nedlagte deponiet 

ØRAS I  

01.06.2021 

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/overvaking-av-miljotilstand-i-vann.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/tema-a-a/klassifisering/klassifiseringssystemet-veileder/klassifiseringsveileder_print_02.2018.pdf
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14.4 Oppdatert overvåkningsprogram. Det er særskilt 

viktig at programmet omfatter glykol/KOF/BOF. 

Etablere en risikobasert grense for utslippet av 

renset sigevann.  

Før det tillates 

mottak av masse 

som kan 

inneholde slik 

forurensning 

14.5 Utredning som følge av EUs vanndirektiv: 

overvåkning for grunnvannet og elven Risa etter 

vannforskriftens bestemmelser 

01.03.2022 

14.6 Vurdering av om virksomheten er omfattet av 

industriutslippsdirektivet og hvilke BREF/BAT som 

blir gjeldende. Denne vurderingen skal sendes til 

Fylkesmannen.  

01.06.2021 

14.7 Tilstandsrapport trinn 1-4 forurenset grunn og 

grunnvann 

01.06.2021 

 

Virksomheten skal ikke sende inn dokumentasjon til Fylkesmannen. Dette vil eventuelt blir 

gjennomgått ved tilsyn.  

 

Vedtak om tillatelse 

 
Fylkesmannen gir Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) tillatelse til virksomhet etter 

forurensningsloven på Miljøstasjon Dal Skog, (del av gbnr. 199/221) i Ullensaker kommune. 

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 29. Det er satt vilkår til tillatelsen med 

hjemmel i § 16 i samme lov. 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. Tillatelsen 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. 

 

Følgende tillatelser trekkes samtidig tilbake med hjemmel i forurensningsloven § 18, tredje ledd:   

- 12.11.1996 tillatelse til jordrenseanlegg for behandling av oljeforurensede masser 

- 12.09.2008 tillatelse til deponi for ordinært avfall, samt enkelte avfallsaktiviteter 

 

Vedtak om gebyr 

 
ØRAS Dalskog AS skal betale et gebyr på 164 000,- for Fylkesmannen i Oslo og Viken sin behandling 

av søknad, jf. forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 kapittel 39 om gebyrer til 

statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. Saksbehandlingen knyttet 

til behandling av søknaden er plassert i gebyrsats 3, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Ressursbruk 

knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Herunder hører 
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gjennomgang av søknaden, møter og korrespondanse med søker, høring av saken samt endring av 

tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner hos Fylkesmannen inngår også. Størstedelen av vårt arbeid 

med behandling av søknaden er gjort i 2018/2019. Vi benytter derfor unntakshjemmel i 

forurensningsforskriften § 39-10 og ettergir gebyr slik at beløpet blir på kr. 164 000 som tilsvarer 

gebyrsats 3 i 2019. 

 

Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet. 

 

Klageadgang 

 
Vedtaket om tillatelsen, herunder plassering i gebyrsats 3, kan av sakens parter eller andre med 

rettslig klageinteresse påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell 

klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og 

andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes via Fylkesmannen. 

 

Kunngjøring 

 
Vi vil kunngjøre vedtaket i Romerike Blad og Eidsvoll Ullensaker blad og på Fylkesmannens nettsted 

www.fylkesmannen.no/ov/. ØRAS Dal Skog AS skal betale kostnaden for kunngjøringen i avisen, jf. 

forurensningsforskriften § 36-18, andre ledd.  

 

 

Med hilsen 

 

Kari Skogen 

seksjonssjef 

  

 

Siri Haug 

rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Vedlegg:  

Revidert tillatelse - vilkår 

  

 

Kopi til: 

BORGE LAILA HELENE VARDEVEGEN 7 2054 MOGREINA 

JAGLAND ERIK SMITH EKORNVEIEN 3 3482 TOFTE 

KJØSSVEEN REIDUN VARDEVEGEN 3 2054 MOGREINA 

Ullensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM 

JOHANSEN DAVID BERNHARD SÆTREVEGEN 96 2054 MOGREINA 

Nannestad kommune Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Vannområde Hurdalsvassdraget / 

Vorma 

Sekretariatet, co/Nannestad 

kommune 

  

ØRAS IKS    

AKHTAR MUMTAZ FRYDENBERGBAKKEN 1 0575 OSLO 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

JOHANNESSEN ANBJØRG SÆTREVEGEN 7 2054 MOGREINA 

PEDERSEN MARIE KRISTIN VARDEVEGEN 19 2054 MOGREINA 

http://www.fylkesmannen.no/ov/
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TANOLA MERIFLOR FREDBOS VEI 64 2067 JESSHEIM 

FURULUND SIGURD TRONDHEIMSV - JESSHEIM 500 2067 JESSHEIM 

FURULUND TOMAS ANDORSTUVEGEN 141 A 2054 MOGREINA 

Naturvernforbundet i Oslo og 

Akershus (NOA) 

Maridalsveien 120 0461 OSLO 

PEDERSEN HELEN JULIE VARDEVEGEN 11 2054 MOGREINA 

TORGERSEN KJERSTI SÆTREVEGEN 11 2054 MOGREINA 

Øvre Romerike brann og redning Industrivegen 28 2069 JESSHEIM 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

UTZ TORIL SYNNØVE SÆTREVEGEN 9 2054 MOGREINA 

ØSTGAARD ARNFINN SÆTREVEGEN 3 2054 MOGREINA 

BITINAS TOMAS VARDEVEGEN 9 A 2054 MOGREINA 

MAJORSÆTER MARTIN SIGMUND MAJORSETERVEGEN 166 2054 MOGREINA 

SYVERSEN BJØRN SÆTREVEGEN 13 2054 MOGREINA 

TANGEN KARI H MAJORSÆTER HOVINVEGEN 4 A 2067 JESSHEIM 

ÅRØE PER SÆTREVEGEN 5 2054 MOGREINA 

ÅRØE REIDUN MARGRETE SÆTREVEGEN 5 2054 MOGREINA 

EGGUM ELI K MAJORSÆTER T MAJORSETERVEGEN 159 2054 MOGREINA 

HOSET ANN KRISTIN SÆTREVEGEN 1 2054 MOGREINA 

PEDERSEN RUNE REINHOLT VARDEVEGEN 11 2054 MOGREINA 

 

 

 

Referanser: 

L 13.03.1981 nr. 6 Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)  

L 10.02.1967 nr. 10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, fvl.) 

L11.06.1976 nr. 79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 

F 01.06.2004 nr. 931 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

L 19.06.2009 nr. 100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

F 15.12.2006 nr. 1446 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) 

L 27.06.2008 nr. 71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

F 01.06.2004 nr. 930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 

Rundskriv nr. T-3/12, dato: 21.11.2012, Klima- og miljødepartementet 

F 11.10.05 nr. 1196 Forskrift om smittefarlig avfall 

F 19.06.2015 nr. 716 Forskrift om fremmede organismer FOR-2015-06-19-716 

 


