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Opprydding av glasopor i og ved Ottavassdraget
Fylkesmannen gjennomfører nå opprydding av glasopor på forurensede lokaliteter, nærmere
avgrenset innenfor i alt tolv områder fra Dagsgardøya i Skjåk kommune til Sandvikje i Vågå
kommune. Det ligger imidlertid mye spredt glasopor igjen i terrenget utenom disse
lokalitetene.
Forurensningsloven etablerer et skille mellom avfall og forurensning, der kommunene og
Fylkesmannen har hver sin rolle og myndighet. Det blir derfor opp til kommunene å avgjøre
hvordan spredt glasopor utenfor forurensede områder skal håndteres.
Det er sannsynlig at mye glasopor vil bli fraktet videre nedover i vassdraget når vårflommen
kommer, ventelig i begynnelsen av juni. Vi forventer at kommunene, med utgangspunkt i
aksjonsplikten, utarbeider en beredskapsplan for å motvirke ytterligere forurensning og
forsøpling.
Status for opprydding av glasopor på forurensede lokaliteter
Fylkesmannen har definert glasopor på avgrensede lokaliteter som forurensning på bakgrunn av at
det er store mengder glasopor som ligger i sårbare og verdifulle naturtyper.
Vi påla Glasopor AS å rydde i ni angitte områder i brev av 14. februar, med hjemmel i
forurensningsloven § 7 fjerde ledd. Vedtaket er påklaget, og skal klagesaksbehandles av
Miljødirektoratet.
Fylkesmannen har iverksatt umiddelbar opprydding med hjemmel i forurensningslovens § 74. Det
offentlige kan få refundert sine utgifter fra den ansvarlige for forurensningen etter
forurensningsloven § 76.
Norva24 Vest AS har fått oppdraget i samarbeid med den lokale entreprenøren Skogen Entreprenør
AS. Det er bevilget en ramme på 30 millioner kroner for opprydding av forurensede lokaliteter som
oppfyller kravene i forurensningslovens definisjon. Midler som ikke blir brukt vil Miljødirektoratet
benytte til å rydde opp i forurensning andre steder.
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I pålegget til Glasopor AS ble det tatt forbehold om at det kan være flere forurensede lokaliteter
utover de som er omfattet av vedtaket. I ettertid er det definert forurensning i tre nye områder,
disse er Høgsanden/Frøysestugun, Ramstastrond øyer og Sandom/Viki.
Dette betyr at Fylkesmannen rydder vesentlige mengder glasopor i tolv områder fra Dagsgardøya i
Skjåk kommune til Sandvikje i Vågå kommune. Per i dag er ca. 3000 m3 med glasopor kjørt til
mellomlagring.
Spredt glasopor og kommunen som forurensningsmyndighet
Kommunene er etter forurensningsloven, avfallsforskriften og delegeringsvedtak fra Klima- og
miljødepartementet myndighet for forsøpling. Kommunen kan gi pålegg om fjerning av avfall,
opprydding eller dekning av andres utgifter til opprydding ved brudd på forsøplingsforbudet i § 28,
jf. forurensningsloven § 37 første ledd. Kommunenes virkemidler for å håndtere forsøpling og avfall
er omtalt i rundskriv T-5/98 Kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven. Se mer om
dette på miljokommune.no
Fylkesmannen vil minne om at der kommunene mottar henvendelser, muntlig eller skriftlig, hvor
dere blir bedt om å følge opp en forsøplingssak og kommunen velger ikke å følge opp saken, er
denne beslutningen å betrakte som et enkeltvedtak som kan påklages. Dette følger av
forurensningsloven § 37 tredje ledd.
Behov for etablering av en beredskap
Glasopor som ligger igjen spredt i terrenget når vårflommen kommer, vil bli fraktet videre nedover
med elva, i mengder som er avhengig av hvor stor flommen blir. Vi fikk en liten forsmak på dette da
vannstanden økte rundt 1. mai.
For å unngå at store mengder glasopor fraktes med flommen, for igjen å legge seg i sårbare
naturområder, er det viktig at det blir gjort forberedelser og at det foreligger en beredskapsplan før
neste flomsituasjon oppstår.
I en normalsituasjon vil vannstanden øke igjen i slutten av mai, begynnelsen av juni. Det er i den
forbindelse viktig at kommunene har foretatt en kartlegging av behov og har vurdert hvilke tiltak det
er mulig å sette inn med utgangspunkt i den kommunale beredskapen.
Det haster med å få utarbeidet en plan for beredskap mot videre spredning av glasopor. Vi forventer
at kommunene med utgangspunkt i aksjonsplikten, går gjennom sin beredskap og vurderer om det
er behov for bistand og utstyr fra andre. Dette må også inkludere vurderinger rundt finansiering av
innsatsen. Fylkesmannen kan bistå med vurderinger underveis og er bindeledd mot overordna
myndigheter, men det ligger utenfor Fylkesmannens myndighetsområde å etablere en slik
beredskap. Fylkesmannen ber om at kommunene gir en snarlig tilbakemelding på dette.
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