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Jim Greatorex
Lars Buhler
Kontroll av massehåndtering

Sammendrag av resultat
Fylkesmannen avdekket 3 avvik under kontrollen. Disse er:

1: Det foregår aktiviteter på stedet som kan medføre fare for forurensning
2: Virksomheten behandler avfall uten tillatelse
3: Virksomheten knuser stein uten at meldeskjema er sendt Fylkesmannen

Tilbakemeldingfrist: 30.01.2014

Postadresse:
Postboks 8111 Dep
0032 OSLO

Besøksadresse: Telefon: 22 00 35 00 Saksbehandler: Guro Holte
Tordenskiolds gt 12 Telefaks: 22 00 36 58 Direkte telefon: 22003564
Inngang sjøsiden Internett: E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no
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Resultat fra kontrollen
Det ble gitt 3 avvik under kontrollen.

Avvik 1: Det foregår aktiviteter på stedet som kan medføre fare for
forurensning

Avvik fra:
Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), § 7

Kommentarer:
Virksomheten tar imot masser fra næringsaktører. Massene blir blandet sammen med andre
masser, som torv og hestegjødsel, soldet og solgt som mat- og hagejord. Massene som blir
tømt på stedet er veisop, masser fra tømming av sandfang, boreslam og masser fra
byggevirksomhet. Virksomheten mottar ingen dokumentasjon fra avfallsleverandør på hva
massene inneholder. Det blir under befaringen hevdet at det kun er mellomlagret "rene
masser" på stedet, men det foreligger ingen analysebevis eller annen verifikasjon på at dette
stemmer.

Kommunen opplyser a ha kontrollert for fosforavrenning, men utover det er det ingen kontroll
av forurensning i tilknytning til denne aktiviteten.

Området er ikke sikret med bom eller gjerde.

Oppfølging og tilbakemelding:
• Mottak av masser (med unntak av masser fra brønnboring) må opphøre med

øyeblikkelig virkning. Dette ble det også gitt varsel om under befaringen. Alle masser
som mottas i fremtiden må kunne dokumenteres at er rene.

• Etter forurensningsloven $ 51 kan det gis pålegg om undersøkelser som med
rimelighet kan kreves for å klarlegge forurensningsfare eller virkninger av inntrådt
forurensning. Etter Fylkesmannens vurdering er det behov for å gjennomføre
prøvetaking av massene som er mellomlagret på eiendommen for å kunne fastslå om
eller i hvilken grad aktiviteten har medfølt forurensning. Fylkesmannen pålegger med
dette Drøbakveien Jord og Hagesenter å gjennomføre prøvetakning av mottatte
masser. Undersokelsen ma vere utfort av en uavhengig instans med miljofaglig
kompetanse. Prøvetaking og analyser skal gjennomføres i henhold til relevante norske
eller internasjonale standarder. Massene skal analyseres for parametrene i vedlegg 1 til
forurensningsforskriften kapittel 2. Resultatet fra prøvetakningen skal sendes
Fylkesmannen innen 30.01.2014. Fylkesmannen vil vurdere behovet for eventuell
videre oppfølging ut fra prøveresultatene.
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5. Støy

Oppfølging:
Utfylt meldeskjema sendes til Fylkesmannen dersom virksomheten fmtsatt onsker a knuse
stein. Inntil Fylkesmannen har mottatt meldeskjema, er aktiviteten å anse som ulovlig.

Andre forhold
Omradet er regulert til jordproduksjon/jordsorteringsanlegg, samt til ovelsesomr&de for
brannvesenet. Pa befaringen var det imidlertid tydelige tegn pa aktivitet godt utenfor
planområdet og innenfor dyrket mark. Oppfølging av planbestemmelsene vil bli fulgt opp av
Ås kommune, som riktig myndighet på dette området.
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