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Tore Frogner
Lars E. Paulsrud
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Egenrapportering
Utslippskontroll til vann

Sammendrag av resultat
Fylkesmannen avdekket 2 avvik under kontrollen. Disse er:
1. Dokken Miljø sin overvåkning av utslipp til vann er mangelfull.
2. Dokken Miljø har mangler i sin internkontroll.
Det ble videre gitt 1 anmerkning:
1. Dokken Miljø har ikke søkt om forlengelse av tillatelsen eller sendt inn endelig plan
for avslutning og etterdrift.
Avvikene og anmerkningene er beskrevet på sidene 2-4. (For definisjon på avvik og
anmerkning, se side 2).
Postadresse:
Postboks 8111 Dep
0032 OSLO

Besøksadresse:
Telefon: 22 00 35 00
Tordenskiolds gt 12 Telefaks: 22 00 36 58
Inngang sjøsiden
Internett:
www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Saksbehandler:
Direkte telefon: 22 00 36 87
E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Org.nummer: NO 974 761 319
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Innledning/Bakgrunn
Egenkontrollrapporteringen fra Dokken Miljø for 2012 viser at renseanlegget til
massedeponiet på Sørum har liten effekt på sigevannet. Det er blant annet påvist høye
konsentrasjoner av metaller nedstrøms deponiet. Rapporteringen viser også at
overvåkningsprogrammet ikke er i henhold til krav satt i tillatelsen. Det ble gitt en
anmerkning vedrørende sigevannsovervåkningen etter revisjon av deponiet i 2010.
I brev fra Fylkesmannen datert 27.5.2013 ble det bedt om at Dokken Miljø gjennomfører
tiltak for å forbedre renseløsning. Frist for tilbakemelding ble satt til 1.7.2013. På bakgrunn av
manglende tilbakemelding gjennomfører Fylkesmannen en kontroll av anlegget.
Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller
miljøstatus. Hovedtema for kontrollen var bedriftens utslippskontroll til vann.

Definisjoner
Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljøog 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 nødvendig å påpeke 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






Egenkontrollrapport for Esval i Sørum - inert deponi for 2012.
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til Dokken AS for etablering og drift av
deponi for inert avfall på Esval i Sørum kommune. Tillatelsen er datert 3. juli 2009.
Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere
endringer
Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), av 6. desember 1996, med senere endringer.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), av 1. juni 2004,
med senere endringer.
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Resultat fra kontrollen
Det ble gitt 2 avvik under kontrollen.

Avvik 1: Dokken Miljø sin overvåkning av utslipp til vann er mangelfull.
Avvik fra:
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til Dokken AS for etablering og drift
av deponi for inert avfall på Esval i Sørum kommune. Tillatelsen er datert 3. juli 2009,
pkt 3.6.2.
 Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), av 6. desember 1996, med senere endringer § 5 pkt. 8.

Kommentarer:
I følge pkt. 3.6.2 i tillatelsen skal Dokken Miljø ha et overvåkingsprogram for sigevann,
overflatevann og grunnvann i henhold til avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg III og SFTs
veileder TA 2077/2005 (eller senere utgaver). Overvåkingen skal kunne avdekke eventuelle
sigevannslekkasjer eller endringer i deponiets vanntilførsel. Det må tas vannprøver oppstrøm
og nedstrøms deponiet av både grunnvann, overvann og sigevann. Det må også tas
vannprøver før og etter rensing av sigevannet. Deponiet med alunskifer må inngå i
overvåkningsprogrammet. Virksomheten har ansvar for å påse at overvåkningsprogrammet er
tilstrekkelig til å avdekke eventuelle uakseptable utslipp fra deponiet til omgivelsene.
Eksisterende renseanlegg for sigevann skal driftes optimalt, og renseeffekt av anlegget skal
dokumenteres. Det forutsettes at virksomheten utarbeider et eget program for å overvåke
renseprosessen tilpasset valgt renseløsning.
Den driftsansvarlige skal sørge for at resultatene av all overvåking vurderes av faglig instans.
Dersom vurderingene viser at det er behov for tiltak for å oppnå forsvarlig utslippskvalitet er
deponiet pliktig til å iverksette tiltak.
Det skal så langt som mulig hindres at det oppstår unormale driftsforhold ved renseanlegget.
Den driftsansvarlige skal ha et eget program for å sikre at eventuelt unormale driftsforhold
oppdages innen rimelig tid.

Funn:
Under kontrollen kom det fram at:
 Det er ikke utarbeidet et overvåkningsprogram i henhold til kravene i tillatelsen.
 Esval massedeponi sin instruks nr 4: ”overvåkning av vannkvalitet” ikke er i
oppdatert.
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Avvik 2: Dokken Miljø har mangler i sin internkontroll
Avvik fra:
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til Dokken AS for etablering og drift
av deponi for inert avfall på Esval i Sørum kommune. Tillatelsen er datert 3. juli 2009,
pkt 2.3.
 Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), av 6. desember 1996, med senere endringer § 5 pkt. 6.
Kommentarer:
Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet og holde den oppdatert.
Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre
forurensing og kunne redegjøre for risikoforhold. Alle aktivitetene skal ha egne driftsrutiner
som inngår i internkontrollen.
Funn:
Under kontrollen kom det fram at:
 Dokken mangler oppdatert miljørisikovurdering på bakgrunn av endret drift ved
deponiet.
 Det er ikke dokumentert en skriftlig handlingsplan med ansvarlige og frister.
 Ikke oppdaterte rutiner for drift av renseanlegget.

Anmerkninger
Det ble gitt 1 anmerking under kontrollen.

Anmerkning 1: Dokken Miljø har ikke søkt om forlengelse av tillatelsen
eller sendt inn endelig plan for avslutning og etterdrift
Kommentarer:
Gjeldende regulering stiller krav om at deponiet skal avsluttes i henhold til istandsettingsplan
datert 12.12.2007, innen utgangen av 2013. Dette ligger til grunn for at tillatelsen etter
forurensingsloven utløper 31.12.2013. Under kontrollen ble det opplyst at det planlegges
fortsatt drift ved deponiet i 2014. Dokken er i dialog med kommunen, men har ikke søkt
Fylkesmannen i OA om forlengelse av tillatelsen. Det er heller ikke sendt inn endelig plan for
avslutning og etterdrift i henhold til krav 3.4.2 i tillatelsen.
Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven utløper 31.12.2013.
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