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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
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Avvikene er beskrevet på sidene 3-5. (For definisjon på avvik og anmerkning, se side 2).

Innledning/Bakgrunn
På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av
ytre miljø. Som et ledd i dette arbeidet inngår tilsyn med virksomheter som mellomlagrer og
behandler forurensede masser.

Veisop og sandfang fra overvannskummer i veier inneholder som regel forurensning i form av
polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og tungmetaller. Slike stoffer kan medføre
skade på helse eller miljø dersom de ikke håndteres riktig.

Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller
miljøstatus.

Definisjoner
Avvik:  Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø-
og sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i
forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i
utslippstillatelser eller dispensasjoner.

Anmerkning:  Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nodvendig a papeke for å
ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan
f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller
arbeidsmåte.

Dokumentunderlag og regelverk
•  Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven),  av 13. mars 1981, med senere

endringer
•  Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften),  av I. juni 2004,

med senere endringer
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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 å 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 medført forurensning. Fylkesmannen pålegger med

dette Drøbakveien Jord og Hagesenter å gjennomføre prøvetakning av mottatte
masser. Undersøkelsen må vere utfort av en uavhengig instans med miljøfaglig
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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Avvik 2: Virksomheten behandler avfall uten tillatelse

Avvik fra:
Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), 1I og 29

Kommentarer:
En del av massene som i dag håndteres på eiendommen vil regnes som avfall etter
forurensningsloven. Iht § 27 defineres avfall som kasserte løsøregjenstander eller stoffer.
Restprodukter som følge av en renseprosess som slam og støv regnes i den sammenheng som
avfall.

Virksomheten har avtale om åta imot masser fra flere aktører, og får betalt for a ta imot dette
avfallet. At massene ikke er omsettelig på et marked underbygger vår konklusjon ytterligere;
at det dreier seg om avfall og ikke produkt.

Deler av aktiviteten på området vil regnes som avfallsbehandling; herunder sikting av
innkomne masser. Virksomheter som behandler avfall må ha særskilt tillatelse fra
forurensningsmyndigheten, som i dette tilfellet er Fylkesmannen, i medhold av
forurensningsloven§§ 11 og 29. Tillatelsen vil sette tekniske og rutinemessige minimumskrav
til anlegget. Eksempler på slike krav kan være krav om fast dekke med oppsamlingsmulighet
for vann, krav om overvåknings- /analyseprogram og prosedyrer for karakterisering av
innkomne masser.

Oppfølging:
Dersom virksomheten ønsker å behandle avfall, må dette søkes om. Inntil søknaden er
behandlet og eventuelt godkjent av Fylkesmannen, er denne aktiviteten å anse som ulovlig.

Avvik 3: Virksomheten knuser stein uten at meldeskjema er sendt
Fylkesmannen

Avvik fra:
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), 30-11

Kommentarer:
Virksomheter som driver knuseverk, må sende "Meldeskjema kap. 30 pukkverk" til
Fylkesmannen med opplysninger om virksomheten.

Meldeark ligger pa Fylkesmannens hjemmeside www.fmoa.no.

Fylkesmannen kan, dersom forholdene tilsier det, kreve at knuseverk skal ha særskilt tillatelse
etter forurensningsloven § 11. Ellers er det kravene i forurensningsforskriftens kapittel 30
som er gjeldende. Forskriften setter krav blant annet i forhold til:

1. Skjerming
2. Støvdempende tiltak
3. Utslipp av støv
4. Utslipp til vann
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5. Støy

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

Andre forhold
Området er regulert til jordproduksjon/jordsorteringsanlegg, samt til øvelsesområde for
brannvesenet. På befaringen var det imidlertid tydelige tegn på 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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