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Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven - Fullskalaforsøket på
Mælingen - Bane Nor SF – anleggsarbeid
Fylkesmannen i Buskerud har ferdigbehandlet søknad fra Bane Nor SF, hvor det søkes
om tillatelse etter forurensningsloven1 til gjennomføring av Fullskalaforsøket på
Mælingen i Ringerike kommune.
Fylkesmannen i Buskerud gir med dette tillatelse til det omsøkte tiltaket på fastsatte
vilkår. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11. Tillatelsen med vilkår
følger vedlagt. Vilkår i tillatelsen er satt med hjemmel i forurensingsloven § 16.
Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klage interesse, jf.
forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket ble mottatt, jf.
forvaltningsloven § 29.
Tiltakshaver – Bane Nor SF – er ansvarlig for at tiltaket «Fullskalaforsøket på
Mælingen», som reguleres etter denne tillatelsen, etableres og gjennomføres i henhold til
de vilkår som er fastsatt, selv om arbeidene utføres av andre aktører/entreprenører.
Fylkesmannen varsler vedtak om forhøyet gebyr på kr 138 300-, for behandling av
saken. Merknader til forhåndsvarselet om forhøyet gebyr kan sendes til Fylkesmannen
innen to uker etter at det er mottatt.

Fylkesmannen i Buskerud viser til søknad datert 7. mars 2018 fra Bane Nor SF (org.nr.
917082308). Fylkesmannen mottok tilleggsinformasjon i tilleggssøknad datert 12. april 2018,
og avholdt 20. april 2018 møte med Bane Nor for å gjennomgå søknaden. Fylkesmannen
mottok en revidert søknad 2. mai 2018, med tilleggsinformasjon av 23. august 2018.
Tilleggsinformasjon ble etterspurt fra Bane Nor SF for å belyse saken tilstrekkelig før
saksbehandling, jamfør forvaltningsloven § 17.
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Vedtaket om tillatelse bygger på grunnlag av opplysninger gitt i søknad om tillatelse og
tilleggsopplysninger som er blitt ettersendt, samt opplysninger fremkommet under
behandlingen av søknaden, herunder søkerens tilsvar til høringsuttalelsene.

Bakgrunn og innhold i søknaden
Bane Nor SF - Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Utbyggingsdivisjonen (heretter;
tiltakshaver), har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av tre
massefyllinger og to testfelt for peler på gbnr. 3/9, 3/10, 3/15, 3/128, 42/1, 3034/1, på
Mælingen i Ringerike kommune. Fullskalaforsøket er et ledd i planleggingen av
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, og hensikten med det omsøkte tiltaket er å teste
grunnforholdene på området.
Tiltakshaver beskriver i søknaden at det er blitt utført prøveboringer i området. Disse viser at
grunnforholdene er svært spesielle i og med at grunnen på området består av mange lag med
sand, silt og leire, og at det er dypt til fjell. Det foreligger ikke noe erfaringsgrunnlag med den
spesielle leirtypen knyttet til nåværende beregningsmetoder for bæreevne av peler. Det er
derfor ønskelig å gjennomføre fullskalatesting av fundamentering og peler, for å få
erfaringsgrunnlag og kartlegge optimale fundamenteringsløsninger for akkurat denne type
grunnforhold, for å sikre at videre prosjektering av den planlagte Ringeriksbanen baserer seg
på et best mulig grunnlag.
Fyllingene vil være ca. 10 m høye og ha et fotavtrykk på rundt 40 x 50 meter. Fyllingene skal
tilsvare lasten fra brufundamenter og man skal registrere setningene i grunnen under disse. I
hvert av de to peleområdene vil det plasseres anslagsvis 5 peler til en dybde på mellom 45 og
70 meter. Disse skal bestemme pelenes bæreevne og rammemotstanden i grunnen.
Plasseringene av fyllinger og peler er valgt for å fange opp de varierende grunnforholdene.
Tiltakshaver opplyser videre i søknaden at fullskalaforsøket i tillegg vil omfatte tiltak som
etablering av midlertidige stikkveier for kjøreadkomst til fyllingene, utvidelse av avkjørsel fra
Busundveien, omlegging av vannledning og etablering av passeringslommer/møteplasser og
midlertidig mellomlagring av jordmasser (landbruksjord).
Tiltakshaver beskriver i søknaden at forberedende arbeider / anleggsstart (fjerning av
eksisterende matjord, oppgradering av eksisterende vei, etablering av rigg) planlegges
oppstart 1. oktober 2018 og vil vare i 55 dager. Fasen for anleggsarbeidene (etablering av
fyllinger, installeringen av peler) planlegges oppstart 14. januar 2019, og vil vare i 56 dager.
Testene vil starte 3. april 2019 og vil pågå i ca. 1,5 år etter innledende fase.
Hvordan fullskalaforsøket avsluttes i form av fjerning av prøvefyllinger, reetablering av
dyrket mark og lengden av avhenger av om reguleringsplanen for Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16 blir vedtatt eller ikke. Det søkes derfor også om lagring av de tre
masseoppfyllinger etter endt forsøk i perioden 2019-2023, dersom Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16 blir vedtatt gjennomført. Tiltakshaver opplyser i søknaden at ved å la
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massefyllingene ligge frem til 2023 vil man kunne benytte disse direkte i de planlagte
anleggsarbeidene på Mælingen i forbindelse med byggingen av Ringeriksbanen. Tiltakshaver
begrunner dette med at man unngår da en intensiv anleggsperiode på 2 - 3 måneder med
massetransporter ut fra tiltaksområdet, og belastningen på nærmiljøet vil dermed reduseres.
Dersom Fellesprosjektet ikke blir vedtatt søkes det alternativt om lagring av de tre
masseoppfyllinger i en periode på 3 måneder. Når det gjelder pelene, så opplyser tiltakshaver
i søknaden at det planlegges å kappe av pelene over overflatenivå ved avslutningen av tiltaket.
Forhold knyttet til støy (herunder kutting av pelene, nedrigging av vei og tilbakeføring av
landbruksjord) og til massehåndtering (herunder masser fra nedrigging av vei og håndtering
av masser fra prøvefyllinger) i avslutningsfasen / anleggsnedleggelsesfasen, er forventet i en
senere søknad fra tiltakshaver, og vil ikke bli regulert i denne omgang. Tiltakshaver er
informert om Fylkesmannens beslutning om dette, i brev av 8. mai 2018.
Tiltakshaverens vurdering av konsekvenser fra tiltaket til det ytre miljø og planlagte tiltak for
å redusere forurensningsfaren
Tiltakshaveren vurder at tiltaket kan medføre økt trafikk, støv og støy, og påvirkning av
naturmangfoldet. Videre kan avrenning fra massefyllingene påvirke grunn- og overflatevann
ved infiltrasjon til grunnen og overflateavrenning, herunder også påvirkning av drikkevannet.
For nærmere redegjørelse av tiltakshaverens vurdering av konsekvenser fra tiltaket til det ytre
miljø og planlagte tiltak for å redusere forurensningsfaren, vises det til søknaden om tillatelse
etter forurensningsloven, datert 2. mai 2018, og tilleggsinformasjon av 23. august 2018.

Høring
Søknaden fra Bane Nor SF har vært på offentlig høring i Ringerike Blad i perioden 8. mai - 5.
juni 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-8. Det ble også sendt en forhåndsvarsling av
søknaden både til sakens parter, jf. § 36-6, og til andre enn sakens parter som vedtaket kan
angå, jf. § 36-7. Søknaden har i tillegg vært tilgjengelig på nettsiden til Fylkesmannen i
Buskerud. Det kom 9 uttalelser fra den offentlige høringen. Olav Kristian Døssland og
kommunelegen og Miljørettet helsevern i Ringerike kommune fikk etter søknad, innvilget
utsatt høringsfrist.
Fylkesmannen har mottatt høringsuttalelser fra:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Forum for natur og friluftsliv Buskerud mfl.
MILJØRETT § 112
Norsk ornitologisk forening avd. Buskerud (NOF avd. Buskerud)
Naturvernforbundet i Buskerud
Ragnhild og Jørn M. Hanssen
Inger Høgmoen
Olav Kristian Døssland
kommunelegen og Miljørettet helsevern i Ringerike kommune
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Etter høringsfristen ble uttalelsene oversendt til Bane Nor SF, slik at tiltakshaver fikk
mulighet til å inngi kommentarer til høringsuttalelsene, jf. § 36-18 i forurensningsforskriften.
Høringsuttalelsene stiller seg kritisk til tiltaket, og konsentrerer seg hovedsakelig at tiltaket vil
medføre omfattende negative konsekvenser og unødvendig stor belastning på både
naturmangfold, vannmiljø og for beboerne. Det stilles også spørsmålstegn ved behovet for å
gjennomføre tiltaket før reguleringsplanen er vedtatt.
Enkelte av høringsuttalelsene omfatter også uttalelser som ikke hører under Fylkesmannens
myndighet å ta stilling til eller regulere, eller angår motstanden mot den kommende
Ringeriksbanen og E16.
I det følgende gjengis innholdet i uttalelsene så langt det er relevant for det som er omsøkt og
som hører under Fylkesmannens myndighet å regulere. Fylkesmannen har funnet det riktig å
gjengi mer utførlig tiltakshaveren sine tilsvar til høringsuttalene, da de i særlig stor grad har
bidratt til sakens opplysning til å treffe vedtak i saken jf. forvaltningsloven § 17, men er også
av informasjonsmessig betydning for dem som vedtaket om tillatelse angår.

Flere av høringsuttalelsene setter spørsmålstegn ved behovet for å gjennomføre tiltaket før
reguleringsplanen er vedtatt. Tiltakshaver har i sin uttalelse funnet det hensiktsmessig å gi et
felles svar på dette, og Fylkesmannen finner det hensiktsmessig å gjengi et sammendrag av
tiltakshaverens tilsvar i innledningsvis, før de enkelte høringsuttalelsene gjennomgås.
Tiltakshaver påpeker først og fremst viktigheten av og betydningen av å utføre disse testene
ved å beskrive at det er planlagt tre parallelle bruer i området for at Ringeriksbanen med
dobbeltspor og E16 med 4-felts motorvei skal krysse området. Fullskalaforsøkene på
Mælingen ønskes gjennomført for å gi et bedre grunnlag for beregning av pelekapasiteter og
setninger for ulike fundamenteringsmetoder for bruene. Tiltakshaver begrunner dette med at
det er potensial for betydelige besparelser i byggekostnader dersom det kan dokumenteres at
lastekapasitet for peler kan økes i forhold til foreliggende vurderinger (reduserte pelelengder),
og meget betydelige besparelser dersom det kan godtgjøres at det kan benyttes
direktefundamentering (ikke peler). Testingen vil pågå i opptil 18 måneder etter at peler og
fyllinger er etablert. I denne tidsperioden pågår arbeidet med utarbeidelse av
konkurransegrunnlag for totalentreprise. Etter at siste prøvetrekking av peler og avlesing av
deformasjon på fyllinger er utført skal de siste testresultatene tolkes og implementeres i
prosjekteringen og i konkurransegrunnlaget. Dette tidsvinduet er ifølge tiltakshaver vesentlig
for et godt gjennomarbeidet grunnlag, for på denne måten kan entreprenørene gi tilbud på
grunnlag og fundamenteringskonsept som i størst mulig grad baserer seg på resultatene fra
fullskalaforsøkene.
Tiltakshaver opplyser videre i sitt tilsvar til høringsuttalelsene at med planlagt fremdrift er
tiden for fullskalaforsøkene på kritisk linje og tiltakshaveren mener det er derfor viktig å
komme i gang med fullskalaforsøkene så tidlig som mulig. Tiltakshaver opplyser at dersom
fullskalaforsøkene utsettes i tid, og fremdriften til prosjektet ellers opprettholdes, vil
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resultatene ikke komme tidsnok slik at dette kan implementeres fullt ut i
konkurransegrunnlaget. Dette vil redusere muligheten for å finne den mest optimale
løsningen, noe som igjen vil kunne ha klare negative konsekvenser for viktige miljø- og
samfunnsinteresser. Alternativt må byggestart for aktuell entreprise utsettes i tid, hvilket kan
få konsekvenser for hele prosjektet og direkte påvirke tidspunkt for ferdigstillelse.
Tiltakshaver ønsker i sitt tilsvar å understreke at optimalisering av fundamenteringsløsninger
for den type grunnforhold som finnes på Mælingen vil bidra vesentlig til at det bygges en
optimalt tilpasset løsning for veg og bane. Dette kan i tillegg til å være kostnadsbesparende,
også bidra til en reduksjon i materialbruk som følge av slike løsninger vil bidra til redusert
miljøbelastning. Både transport, CO2-utslipp og støy kan reduseres dersom resultatene av
testene åpner for løsninger som begrenser omfanget av arbeider på Mælingen. De økonomiske
besparelsene kan være betydelige for samfunnet ifølge tiltakshaveren.
Tiltakshaveren opplyser avslutningsvis i sitt tilsvar at de har forståelse for bekymringer
knyttet til negative virkninger av fullskalaforsøket, og omfanget av slike virkninger. De
ønsker imidlertid å presisere at de negative virkninger fullskalaforsøket vil medføre er av
midlertidig karakter, og at planlagte avbøtende tiltak og overvåkingsprogram både vil
redusere disse virkningene, og samtidig redusere risikoen for uønskede hendelser. Støy, støv
og anleggstrafikk av et visst omfang er begrenset til den innledende og avsluttende
anleggsperioden, begge med en varighet på 2-3 måneder.
Tiltakshaverens vurdering er at det er betydelige samfunnsmessige og miljømessige fordeler
ved å bygge en mest mulig optimal fundamenteringsløsning over Mælingen. Fullskalaforsøket
er avgjørende i denne sammenhengen. De samfunnsmessige og miljømessige fordelene er
etter tiltakshaverens syn vesentlig større enn ulempene ved å gjennomføre fullskalaprosjektet.
NVE sine kommentarer sammenfattes slik;
NVE påpeker i sin høringsuttalelse til søknaden at det er usikkert hvordan fyllinger og peling
vil påvirke grunnvannstrømmer i området, og hvordan grunnvannstilførselen til Synneren blir
påvirket. NVE vurderer det som svært uheldig å gjennomføre forsøk som kan føre til
uopprettelig skade på grunnvannsstrømmer som er viktige for vannhusholdningen i
naturreservatet. NVE mener videre at tiltakene ikke bør gjennomføres før det er gjort endelig
vedtak om bygging av vei/bane, og ber om å bli hørt under behandling av kommunens
dispensasjonssak.
Tiltakshaver kommenterer i sitt tilsvar til NVE at for å redusere usikkerheten knyttet til
fyllingenes og pelingens mulige virkninger på grunnvannstilførselen til Synneren, er det
gjennomført kontinuerlige målinger av grunnvannstanden i området. Målingene har pågått
siden starten av mai 2018, og supplerer tidligere manuelle målinger utført i 2017/2018.
Tiltakshaver opplyser at foreløpig datagrunnlag med automatiske loggere dekker stigende
vannivåer frem mot flomtoppen omkring 20. mai, med jevnt avtakende nivåer etter
flomtoppen. Strømningsmønsteret fremstår, som tidligere antatt, svært dynamisk som følge av
variasjon i vannstand i Storelva og Synneren. På stigende nivåer mot flomtoppen viser
datagrunnlaget strømning fra Synneren og Storelva mot sentrale deler av Mælingen, mens
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hovedstrømningsretning under avtakende nivåer etter flomtoppen går fra sentrale deler av
Mælingen mot Storelva. De to sørligste målepunktene viser sørlig strømningskomponent mot
Storelva på både stigende og synkende nivåer under flommen.
Måleseriene så langt viser, ifølge tiltakshaveren, svært begrenset strømning fra Mælingen mot
Synneren. På bakgrunn av tidligere målinger, samt loggerresultater per medio juni 2018,
forventes derfor netto grunnvannstilsig fra Mælingen til Synneren å være svært begrenset, og
det forventes derfor ikke at prøvefylling og peleforsøk vil vesentlig påvirke den totale
vannutskiftingen i Synneren. Overvåkningen med loggere, vil ifølge tiltakshaver, fortsette
frem mot, under og etter fullskalaforsøket for å etablere lengre måleserier som dekker
sesongvariasjoner og dermed gir økt forståelse av dynamikken i grunnvannsstrømningen
under ulike forhold på Mælingen.
Forum for natur og friluftsliv Buskerud mfl. sine kommentarer sammenfattes slik;
Forum for natur og friluftsliv Buskerud har uttalt seg på vegne av DNT Drammen og Omegn,
DNT Ringerike, Buskerud orienteringskrets, NOF avd. Buskerud, Oslofjordens friluftsråd,
Kongsberg og Omegns Turistforening, Naturvernforbundet i Buskerud, Norges Jeger- og
Fiskerforbund Buskerud, Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund, Buskerud Botanisk
forening, Drammen klatreklubb, NOTS Drammen og Omegn.
Forum for natur og friluftsliv stiller spørsmålstegn ved hastverket i prosjektet, og mener at
fullskalaforsøket gjør ubotelige skader, og bør avventes til tillatelsen for utbygging foreligger.
Tiltakshaver henviser i sitt tilsvar til redegjørelsen som er gjengitt på side 4 i dette
vedtaksbrevet.
MILJØRETT § 112 sine kommentarer sammenfattes slik;
Foreningen Miljørett § 112 uttaler at en utslippstillatelse til et fullskalaforsøk må utsettes
inntil reguleringsplanen for fellesprosjektet er vedtatt. Dette begrunnes med følgende:
· stor usikkerhet om fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen lar seg realisere, grunnet
anleggstekniske utfordringer
· varige negative konsekvenser for naturmangfold i området, og svært stor risiko for
forurensning av grunnvann
· offentlige investeringer, negative konsekvenser for naturmangfold og grunnvann og
ulemper for berørte beboere og grunneiere er for store til å godkjenne tiltaket før
reguleringsplan er vedtatt
Tiltakshaver opplyser i sitt tilsvar at når det gjelder faren for forurensning av grunnvann
støtter Bane Nor seg på de faglige vurderingene foretatt i kap. 5.3, 6.3, 6.4 og
miljørisikovurderingen i søknaden om tillatelse til forurensning ifm. fullskalaforsøk på
Mælingen. Ved iverksetting av planlagte avbøtende tiltak, vurderer tiltakshaveren at det vil
være liten risiko for negativ påvirkning på vannkvalitet i Synneren og vannkvalitet i private
drikkevannsbrønner. Tiltakshaveren opplyser videre at det vil gjennomføres overvåkning av
vannkvalitet i grunnvann på Mælingen, samt vil pågående bakgrunnsovervåkning av
vannkvalitet i Synneren videreføres (igangsatt mai 2017), herunder kontinuerlige målinger
med logger og manuell vannprøvetaking for analyse av fysisk-kjemiske parametere.
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Naturvernforbundet i Buskerud sine kommentarer sammenfattes slik;
Naturvernforbundet mener at det er unødvendig å gjennomføre fullskalaforsøket dersom
reguleringsplanen ikke blir vedtatt, og at dette vil medføre unødvendig belastning for
naturmiljø, vannmiljø og beboere. De mener ulempene er for store i forhold til fordelene og
ber om at tillatelse ikke blir gitt.
Tiltakshaver henviser i sitt tilsvar til redegjørelsen som er gjengitt på side 4 i dette
vedtaksbrevet.
NOF avd. Buskerud sine kommentarer sammenfattes slik;
NOF stiller seg i utgangspunktet kritisk til det foreslåtte fullskalaforsøket på Mælingen, og det
vises til vurderingene av konsekvenser for fugl i søknaden. Det gis en uttalelse til hvert
prøvefelt, der negative virkninger for vipe og andre arter påpekes.
NOFs oppfatning er at det foreligger vesentlig mangel på kunnskap om vipas reaksjoner på de
endringer prosjektet medfører, og at fullskalaforsøket er i strid med «føre-var- prinsippet» i
naturmangfoldloven § 9. Informasjon om hvilke studier eller sammenlignbare prosjekter Bane
NOR baserer sine vurderinger på etterlyses. NOF mener videre at fullskalaforsøket påfører
fugler og andre villdyr unødige lidelser og skader hvis FRE16 ikke blir vedtatt høsten 2018,
og at prosjektet i så fall vil være strid med naturmangfoldloven §15.
NOF påpeker avslutningsvis at det er fornuftig å avvente om FRE16 blir vedtatt før
fullskalaforsøket iverksettes, for å unngå unødvendige belastninger på en sentral region i
Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem.
Tiltakshaveren sitt tilsvar til NOF sin høringsuttalelse tar utgangspunkt i planlagt oppstart for
tiltaket var 1. august 2018. Grunnet forsinkelse med innhenting av en revidert byggesøknad
fra Ringerike kommune, er det planlagt oppstart for tiltaket 3. desember 2018. Fylkesmannen
gjengir allikevel tiltakshaverens uttalelse for å få saken opplyst så godt som mulig, jf.
forvaltningsloven § 17, men også for å gi anledning til tiltakshaveren til å uttale seg om
temaet i den utstrekning det er relevant, jf. forvaltningsloven § 16 jf. forurensningsforskriften
§ 36-18.
Tiltakshaver opplyser i sitt tilsvar til NOF sin høringsuttalelse at fullskalaforsøket vil, som
NOF påpeker, generere betydelig støy i perioden hvor massene legges ut og pelene rammes i
bakken. Tiltakshaveren opplyser videre i sitt tilsvar at forstyrrelse av fugl under trekket vil
være en uheldig konsekvens av anleggsarbeidet, men at dette skal medfører endringer i
enkelte fuglearters trekkatferd på lengere sikt vurderes av tiltakshaveren som mindre
sannsynlig.
NOF viser til at tiltaksområdet ligger i et viktig leveområde for vipe. Tiltakshaver trekker
frem hensynet nettopp til hekkende vipe vært avgjørende for valg av anleggsperiode. Etter
endt anleggsperiode vil effektene av de utlagte steinpyramidene, ifølge tiltakshaveren, gi et
relativt begrenset arealbeslag, samt visuelle effekter av testfyllingene i perioden disse blir
liggende.
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Tiltakshaver opplyser videre i sitt tilsvar at fullskalaforsøket vil i første rekke medføre
arealbeslag og tap av egnet hekkeareal. Med det begrensede antallet fugler som hekker på
Mælingen, som innehar relativt store områder med tilsynelatende egnet hekkehabitat, er det
trolig ikke mangel på areal som begrenser vipebestanden. Det er blitt iverksatt et
overvåkningsprogram for vipe på Mælingen og foreløpige resultater viser at flom, harving og
predasjon medførte tap i hekkesesongen 2018. Når det gjelder de visuelle effektene, opplyser
tiltakshaveren at det er viktig å huske at vipe er en art som lever i tett samspill med
mennesker, og at deres primære habitat i Norge i dag er fulldyrket mark i tillegg til myr og
strandeng. Arten hekker også relativt tett på både bebyggelse, veger og jernbaner og later
tilsynelatende til å akseptere menneskeskapte installasjoner relativt godt så lenge de føler seg
trygge på hekkeplassen. Dette er bakgrunnen for at tiltakshaver skrev i søknaden at det er en
sannsynlighet for at vipene kan flytte internt på Mælingen. Det finnes dog ingen empiri som
kan bekrefte denne antagelsen. Det er som kjent iverksatt et overvåkningsprogram for vipe på
Mælingen som har som formål å styrke nettopp kunnskapsgrunnlaget for slike vurderinger i
fremtiden.
Når det gjelder NOF sin høringsuttalelse knyttet til støyskjerming i forbindelse med
anleggsarbeidene, opplyser tiltakshaver at det vil dette være gjennomførbart og effektivt for
bebyggelse, men svært vanskelig for Synneren naturreservat. Da støykilden både ved
oppbyggingen av pyramidene og rammingen av peler vil være høyt over bakken, vil
skjerming av selve kilden være vanskelig ifølge tiltakshaver. For hus løses dette ved at
støyskjermingen plasseres tett inn mot husene. En tilsvarende strategi for Synneren vil kreve
omfattende støyskjerming langs hele Synneren, som likevel kun hadde skjermet et fåtalls
meter rett bak selve støyskjermen. Ulempene ved en slik skjerming vil derfor overgå nytten
med svært stor margin, ifølge tiltakshaveren.
Når det gjelder NOF sin høringsuttalelse knyttet utslipp av miljøgifter til økosystemet på
Mælingen og konsekvensene av dette, opplyser tiltakshaver i sitt tilsvar at til NOF at det ikke
er planlagt utslipp av miljøgifter i forbindelse med fullskalaprosjektet. De tilkjørte massene
som skal benyttes i fullskalaprosjektet vil bestå av pukk/kult eller rene naturlige sand/grusmasser som ikke vil være kilde til miljøgifter.
Ragnhild og Jørn M. Hanssen sine kommentarer sammenfattes slik;
Hansen, som er nabo i fullskalaforsøket, mener at prosjektet, både under og etter
anleggsperioden, vil medføre vesentlige ulemper, redusert trivsel og helsemessige virkninger
for beboerne på berørt eiendom, samt negative virkninger for naturmangfoldet på Mælingen.
Virkninger som støy, støv og vibrasjoner knyttet til anleggstrafikk og anleggsarbeid og
forurensning av grunnvann fremheves spesielt.
Hansen mener videre at konsekvensene av hovedprosjektet ikke er tilstrekkelig belyst, og at
utredning av alternative traseer og konsepter mangler. Hansen opplever det som uheldig å
måtte ta stilling til fullskalaforsøket før reguleringsplanen før FRE16 er vedtatt, og mener
søknaden om tillatelse til forurensning bør avslås.
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Tiltakshaveren skriver i sitt tilsvar at de har stor forståelse for bekymringer knyttet til negative
virkninger av fullskalaforsøket, og omfanget av slike virkninger. De ønsker imidlertid å
presisere at de negative konsekvensene fullskalaforsøket vil medføre er av midlertidig
karakter, og at planlagte avbøtende tiltak og overvåkingsprogram vil redusere disse
virkningenes omfang, i tillegg til risikoen for uønskede hendelser. Bane NOR benytter
samtidig anledningen til å informere om at de allerede har startet en prosess med grunnerverv
og innløsning av særlig berørte eiendommer for å skape forutsigbarhet og finne gode
løsninger for grunneiere og naboer.
Støy, støv og anleggstrafikk av et visst omfang opplyses til å være begrenset til den
innledende og avsluttende anleggsperioden, begge med en varighet på 2-3 måneder. Der
støynivåene overskrider grenseverdiene vil det, ifølge tiltakshaveren, bli plassert midlertidige
støyskjermer, jfr. kap. 6.3.1 i søknaden.
Inger Høgmoen sine kommentarer sammenfattes slik;
Høgmoen, som er nabo, stiller spørsmålstegn ved hastverket i prosjektet, og mener at
fullskalaforsøket bør avventes til tillatelsen for utbygging foreligger. Høgmoen påpeker
negative virkninger for beboere og miljø, og har kommentarer til punkt 5.3.2 og 6.3.1 og 6.3.3
i søknaden.
En beskrivelse av hvilke støyreduserende tiltak som gjennomføres ved overskridelse av
støygrensene etterlyses. Det stilles også spørsmål om hvem som er ansvarlig for å iverksette
støvdempende tiltak. Videre etterspørres en vurdering av trafikksikkerheten på Mælingen og
Busundveien.
Tiltakshaveren gir i sitt tilsvar til høringsuttalelsene uttrykk for stor forståelse for
bekymringer knyttet til negative virkninger av fullskalaforsøket, og omfanget av slike
virkninger. Det vises til tiltakshaverens tilsvar ovenfor når det gjelder påvirkningen av
grunnvannet, planlagt overvåking av vannkvaliteten, støv og støy, samt planlagte avbøtende
tiltak. Når det gjelder støvflukt, opplyser tiltakshaverens at entreprenøren har ansvaret for
vask/feiing og vanning for å begrense støvflukt. I tillegg vil veiene på Mælingen oppgraderes
med nytt dekke blant annet for å redusere støyplager.
Når det gjelder anførselen om trafikksikkerhet, opplyser tiltakshaver at de har gjennomført en
vurdering vedrørende trafikksikkerhet under anleggsperioden. Et av tiltakene som er besluttet,
er å bruke trafikkdirigenter som skal ivareta de myke trafikantenes sikkerhet mens
anleggsarbeidet pågår. Trafikksikkerheten i forbindelse med anleggstrafikk på Mælingen vil
også ivaretas ved oppgradering av eksisterende møteplass, samt etablering av to nye
møteplasser. Utbedringen av krysset mellom vegen fra Mælingen og Busundveien vil øke
trafikksikkerheten i dette området, ifølge tiltakshaveren. Det vil også etableres en ordning
med skoleskyss for barn under anleggsperioden.
Tiltakshaver henviser videre i sitt tilsvar til redegjørelsen som er gjengitt på side 4 i dette
vedtaksbrevet.
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Olav Kristian Døssland sine kommentarer sammenfattes slik;
Døssland, som ikke er en direkte nabo, men som kan bli berørt av støv- og støyulempene av
transporten av massene, er bekymret for den økte trafikken og tungtransporten som tiltaket vil
medføre, særlig med tanke på støv- og støyulemper.
Statens vegvesen Region Sør, på vegne av tiltakshaveren opplyser i tilsvaret til Døssland sin
høringsuttalelse at Døssland er ikke en direkte berørt nabo eller grunneier til dette konkrete
prosjektet. Han vil bli berørt av massetransport på fv.162 Busundveien, sammen men andre
beboere som har eiendommer langs fylkesveien. Vi har ikke lagt inn noen spesielle tiltak
langs denne strekningen i anleggstiden som er estimert til ca. 12 uker.
Kommunelegen og Miljørettet helsevern i Ringerike kommune sine kommentarer
sammenfattes slik;
Ringerike kommune skriver i sin høringsuttalelse at kommunen ikke har vedtatt egne
helseforskrifter for støy og støv. Kommuneoverlegen er av den oppfatning av T-1442, kapittel
4. Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og T-1520, kapittel
6. Retningslinjer for begrensning av luftforurensning fra bygg- og anleggsvirksomhet, må
legges til grunn for tillatelsen. Kommunelegen bemerker videre i sin høringsuttalelse at
overskridelse av disse retningslinjene er å anse som forhold som åpenbart kan ha negativ
innvirkning på helsen, jf. folkehelseloven § 12. Kommunen krever videre at tiltakshaver må
kunne dokumentere målt verdier av støv- og støypåvirkning ved berørte boliger er i henhold
til folkehelselovens bestemmelser, jf. forskrift om miljørettet helsevern2 § 12 jf. §§ 7 og 9.
Kommunen er av den oppfatning at dersom retningslinjene fravikes, må det iverksettes
kompenserende tiltak for berørte naboer.
Tiltakshaverens opplyser i sitt tilsvar at fullskalaforsøket vil i perioder kunne generere
betydelig støy til nærmeste bebyggelser, og at Bane NOR har full forståelse for uttrykte
bekymringer knyttet til dette og er klar over hvilke helsemessige konsekvenser dette kan
medføre. Tiltakshaver opplyser videre at anleggsarbeidene er planlagt utført på
høsten/vinteren, en periode som anses hensiktsmessig med tanke på støy ettersom beboere
normalt benytter uteplassene sine i mindre grad på høsten sammenlignet med vår og sommer.
Anleggsvirksomhetene skal i tillegg begrenses til å kun foregå i dagperioden mellom kl. 07 og
kl. 19, slik at det oppnås stille kvelds- og nattperioder, når man normalt oppholder seg
innendørs og folk flest sover.
Tiltakshaveren opplyser også i sitt tilsvar at som del av oppfølgingen vil det bli satt opp
lydmålere for overvåkning av støynivåene ved nærmeste boliger gjennom hele
anleggsperioden for fullskalaforsøket. Ved eventuelle overskridelser av støynivå vil det bli
vurdert avbøtende tiltak fortløpende i dialog med berørte parter og myndigheter.
Tiltakshaveren opplyser også at så snart entreprenør er valgt og utførelsesmetode er kjent vil
vi gjennomføre komplette støyberegninger og iverksette konkrete tiltak, eksempelvis i form
av midlertidige støyskjermer eller innføre driftstidsbegrensninger, avslutning av de mest
støyende aktivitetene (peling) ved / innen middagstider, tilbud om alternativ kontorplass for
de som jobber mye hjemmefra.
2

F25.04.2003 nr.486 Forskrift om miljørettet helsevern
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Når det gjelder støvbelastningen, uttaler tiltakshaver i sitt tilsvar at det er i utgangspunktet
søkt om utslippsgrense for nedfallsstøv fra anleggsarbeidet, jf, forurensningsforskriftens § 305. Etter innstilling fra kommuneoverlegen i Ringerike kommune, søker tiltakshaver at T-1520,
kap. 6, Retningslinje for begrensning av luftforurensning fra bygg- og anleggsvirksomhet,
legges i stedet til grunn. Foreslått grenseverdi: timemiddelkonsentrasjonen av PM10 skal ikke
overstige 200 μg/m³.
Tiltakshaver opplyser videre at det vil bli gjennomført støvmålinger i anleggsperioden og
iverksatt konkrete tiltak som for eksempel vanning, salting eller vask av vei. Ved etablering
av anleggsveier opplyser tiltakshaver at det vil velges materialtyper som vil redusere
støvbelastningen.
Fylkesmannens kommentarer til høringsuttalelsene
Når det gjelder Fylkesmannens kommentarer til høringsuttalelsene, har vi tatt dem inn i
informasjonsgrunnlaget for vurderingene vi har gjort i behandlingen av søknaden om tillatelse
etter forurensningsloven. Vi viser til vurderingene nedenfor, og til de vilkår som er blitt satt i
tillatelsen.

Fylkesmannens vurdering og begrunnelse
Generelt om grunnlaget for tillatelsen
Det følger av forurensningsloven § 7 at hovedregelen er at ingen må «ha, gjøre eller sette i
verk» noe som kan medføre fare for forurensning. Hva som forstås som forurensning fremgår
av § 6. Forurensningslovens formål er å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere
eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av
avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører
til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.
Etter § 11 har Fylkesmannen som forurensningsmyndighet på gitte områder myndighet til å gi
tillatelse til forurensning. Ved avgjørelse av om tillatelsen skal gis, og ved fastsetting av
vilkårene, skal Fylkesmannen som forurensningsmyndighet etter forurensningsloven § 11
femte ledd, legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket, sammenholdt med
de fordelene og ulempene som tiltaket for øvrig vil medføre. Dette innebærer at det må foretas
en helhetlig vurdering der både forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og alminnelige
samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen. Dette følger både av forurensningsloven og
tilhørende forskrifter prinsipper som Fylkesmannen som forurensningsmyndighet skal legge
til grunn ved behandling av søknad om tillatelser.
Etter naturmangfoldloven3 § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, i alle beslutninger som berører

3

L19.06.2009 nr. 100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Side 12 av 25
naturmangfold. Dette innebærer at naturmangfoldlovens prinsipper også må legges til grunn
når det gjøres vurderinger etter forurensningslovens bestemmelser.
Tiltak som medfører fare for forurensing av vann skal også vurderes i henhold til
vannforskriften4, der formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alle
elver, innsjøer, grunnvann og kystnære områder.
Lovgrunnlag og myndighet
Forurensning er som hovedregel forbudt, jf. forurensningsloven § 7. Bestemmelsen åpner for
unntak dersom det foreligger hjemmel, jf. § 7 første ledd. Det innebærer at en må ha særskilt
hjemmel for å ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning, enten i
lovens egne bestemmelser i §§ 8 eller 9, i forskrift eller ved enkelttillatelse etter § 11.
Fylkesmannen vurderer at den omsøkte aktiviteten er å anse som forurensning fra
anleggsvirksomhet.
Etter forurensningsloven § 8, første ledd, tredje punkt er det ikke krav om å søke om tillatelse
fra forurensningsmyndighetene for vanlig forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet.
Slik forurensning er i utgangspunktet unntatt fra det alminnelige forbudet mot å forurense i §
7. Unntaket i § 8 er i lovens forarbeider primært begrunnet med administrative hensyn og
behovet for å konsentrere myndighetenes innsats om de viktigste kildene.
Ifølge lovens ordlyd er det to kumulative vilkår som må være oppfylt for at tiltaket faller inn
under § 8. Det primære spørsmålet blir om dette er å anse som «vanlig» forurensning. Lovens
motiver peker hen til at forurensningsmyndigheten skal foreta en skjønnsmessig vurdering,
men angir samtidig føringer om at dersom virkningen av forurensningen fører til at et sårbart
naturområde eller økosystem trues, kan den ikke anses som vanlig. Forarbeidene angir videre
at, ut fra lovens formål, er det gode grunner til gjennomgående å tolke § 8 forholdsvis
restriktivt. Rettspraksis peker også i samme retning. I dette tilfellet er det tale om svært
støyende arbeider som skal foregå i et sårbart vernet naturområde med store naturverdier.
Videre er det tale om mottak og mellomlagring av masser som kan føre til avrenning til
vannresipienter, grunn og grunnvann, samt den høye støv- og støybelastningen i området i
form av massetransport og håndteringen av massene, pelingen, mv. Fylkesmannen vurderer at
tiltakets karakter og inngripen er så stor, at tiltaket er å anses for å ikke være vanlig.
Fylkesmannen vurderer at den omsøkte aktiviteten er å anse som forurensning fra
anleggsvirksomhet, som skal reguleres ved tillatelse med vilkår etter forurensningsloven § 11,
samt forurensningsregelverket for øvrig.
Fylkesmannen myndighet som forurensningsmyndighet i saker om forurensning fra
anleggsvirksomhet, er beskrevet i Rundskriv T-3/125 punkt 2.4.
Arbeider knyttet til etablering møteplasser, samt omlegging av VA-ledninger, er ikke omfattet
av tillatelsen, da dette er å anse som vanlig forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet
4
5

F15.12.2006 nr. 1446 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)
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jfr. forurensningsloven § 8 første ledd, tredje punkt og reguleres dermed ikke av denne
tillatelsen.
Vilkår fastsatt i tillatelsen er ikke til hinder for at andre myndigheter for deres respektive
myndighetsområder, kan sette ytterligere krav eller begrensninger til tiltaket, eksempelvis
etter folkehelseloven, lokal luftforurensning, forskrift om miljørettet helsevern, gjennom
kommunale forskrifter, drikkevannsforskriften, mv.
Forholdet til alminnelige samfunnsmessige hensyn og lokalisering
Forholdet til plan
Anlegget ligger på gnr./bnr. 3/9, 3/10, 3/15, 3/128, 42/1, 3034/1, på Mælingen i Ringerike
kommune.
Etter forurensningsforskriften § 36-2 skal søknad om tillatelse inneholde en redegjørelse for
forholdet til eventuelle oversikts- og reguleringsplaner. Det er en forutsetning at det omsøkte
tiltaket er i samsvar med endelige planer for arealbruken.
Områdene hvor tiltaket er tiltenkt å bli gjennomført på er per i dag ikke regulert, men er i
kommunens arealdel angitt som LNF-område. Området inngår i området til den pågående
statlige reguleringssaken for Ringeriksbanen og E16 (NO201604), der reguleringsplanen er
forventet vedtatt våren 2019. Det er dermed kommuneplanens arealdel som legges til grunn
for tiltaket, der området er satt av til LNF-område.
Det omsøkte tiltaket er i utgangspunktet ikke i samsvar med den endelige planen for
arealbruken, fordi området er avsatt til et LNF-område. Forurensningsmyndigheten kan da
bare gi tillatelse etter forurensningsloven med samtykke fra planmyndigheten, jamfør
forurensningsloven § 11 fjerde ledd, annen setning.
Tiltakshaver har i tilleggsinformasjonen til søknaden lagt ved Ringerike kommune sitt vedtak
om dispensasjon fra endelig plan (delegasjonssak nr: 342/18/18)6, vedtatt 16. august 2018 i
medhold av plan- og bygningsloven7.
Fylkesmannen har med vedtaket om dispensasjon fra Ringerike kommune mottatt bekreftelse
på at det omsøkte tiltaket er i overenstemmelse med endelige planer.

Jf. dispensasjon fra bygge- og anleggsforbudet i kommuneplanen § 2.1 med hjemmel i plan- og
bygningslovens § 19-2; «Godkjenning – Revidert byggesøknad gnr/bnr 3/9 mfl.» av 16.08.2018 –
Byggesakskontoret v/Ringerike kommune – saksnr. 18/885-20
7 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (pbl.)
6
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Forurensningsgens omfang - vurdering av driftsopplegg og miljøpåvirkninger fra driften
Formålet med det omsøkte tiltaket er å oppnå teste grunnforholdene i området. Fylkesmannen
vurderer formålet med tiltaket er av stor samfunnsmessig interesse. At tiltaket er av
samfunnsøkonomisk nyttig og lønnsomt, er etter Fylkesmannens vurdering et moment som
klart taler for å gi tillatelse til det omsøkte tiltaket. Det vises for øvrig til at
Samferdselsdepartementet, i brev av 31. august 2015, sier at gjennomføringen av den
kommende Ringeriksbanen skal skje på bakgrunn av en effektiv planlegging og
kostnadseffektiv utbygging. Tiltaket skal videre gjennomføres innenfor planområdet for
Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen, et viktig samferdselsprosjekt av nasjonal interesse.
Kunnskapsgrunnlaget om området er sterkt, og det er foretatt grundige risiko- og
sårbarhetsanalyser, konsekvensvurderinger i forbindelse med utredningen for den kommende
reguleringsplanen som forventes å bli vedtatt vår 2019.
Videre gjelder tiltaket et midlertidig forsøksanlegg av begrenset omfang, og er ikke tale om et
tiltak av mer varig karakter. Området er, som tidligere nevnt, under statlig regulering når det
gjelder Ringeriksbanen.
På den annen side, vil gjennomføring av tiltaket kunne medføre fare for forurensning til vann,
grunnvann, luft i form av støy og støv, samt påvirkning av naturmangfoldet. Fylkesmannen
har vurdert de ulike forurensningsaspektene nedenfor og har satt krav for tiltakets utførelse og
krav til utslipp, for å minimere faren for forurensning av det ytre miljø og naturmangfoldet i
området. En nærmere redegjørelse for miljøpåvirkninger fra tiltaket blir det gjort rede for i de
følgende avsnitt.
Spørsmål og eventuelle innvendinger som har fremkommet under høringsprosessen er i stor
grad forsøkt å bli ivaretatt gjennom de krav og vilkår som er satt i tillatelsen. Noen vesentlige
krav blir gjennomgått i vedtaket, mens det for øvrig vises til tillatelsesdokumentet.
Vurdering av utslipp til luft (støv)
Utslipp til luft fra tiltaket kan medføre fare for forurensning ved utslipp av støv, herunder
støvnedfall og svevestøv, fra transport av masser til og fra anleggsområdet, fra etableringen
av massefyllinger og fra mellomlagringen av fyllmasser under måle- og mellomlagringsfasen.
Tiltaket skal ikke medføre utslipp til luft fra punktkilder til omgivelsene.
Lokal luftforurensning og nedfallsstøv, er et problem i større byer eller tettsteder med stor
trafikk eller luftstagnasjon eller der det finnes mye industri. Støvflukt er vanligvis den største
utfordringen knyttet til luftforurensing for nærområder fra anleggsarbeid. Aktiviteter som
massehåndtering og transport på uasfalterte veier kan medføre spredning av støv til
omgivelsene spesielt i tørre og vindfulle perioder. Anleggsarbeid vil være en ekstra kilde til
lokal luftforurensing og kan medføre neslamming av vannresipienten. Det er særlig svevestøv
(PM10) og nitrogendioksid (NO2) som er luftforurensingsforbindelsene som gir redusert lokal
luftkvalitet, mens det er totalnitrogen og fosfor som kan medføre nedslamming av resipienten,
og påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at tilstandsklassen for resipienten endres.
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Konsekvensene for lokal luftkvalitet og støvflukt reduseres ved å ha fokus på avbøtende tiltak
på og rundt anleggsområdet. Transport av masser til og fra anleggsområdet vil stedvis foregå
tett på områder med følsom arealbruk (boliger). For disse områdene vil det være ekstra viktig
å ha fokus på avbøtende tiltak. Fylkesmannen har, på bakgrunn av søknad fra tiltakshaver og
høringsuttalelsene, satt grenseverdier for svevestøv og nedfallsstøv, for å verne det ytre miljø
og for at det ikke skal forekomme uakseptable støvulemper for naboene som følge av tiltaket.
Tiltakshaver skal i tillegg gjennomføre målinger av støvnedfall og svevestøv for å
dokumentere at støvkravene i tillatelsen blir overholdt, og sørge for at nødvendige tiltak for å
overholde at grenseverdiene blir ivaretatt.
Vurdering av utslipp til luft (støy)
Utslipp til luft i form av støy fra tiltaket er primært knyttet til fasen for forberedende- og
anleggsarbeider for tiltaket, herunder massetransport til og fra anlegget, etableringen av
fyllinger i form av massehåndtering på anleggsområde og pelearbeid, etablering av rigg- og
kjørerarealer, montering av måleutstyr og oppryddende arbeider. For de andre fasene i
tiltaket, forutsetter Fylkesmannen at støyende arbeider ikke skal forekomme.
Tiltakshaveren beskriver i søknaden at beregninger viser at støyberegningene for fasen for
forberedende- og anleggsarbeider, tyder på at nivåene ved de aller nærmeste boligene kan
være noe høyere enn anbefalt grense for dagtid iht. T-14428. Utgangspunktet for
tiltakshaverens beregninger i området er at det pågår drift med de fleste anleggsmaskinene, ut
fra et såkalt worst-case-scenario. Tiltakshaver opplyser videre i søknaden at aktivitetsnivået
vil variere fra dag til dag, slik at støynivåene trolig vil være lavere enn beregnet i flere av
periodene under fasen for anleggsarbeidene.9 Tiltakshaver har derfor søkt om en grenseverdi
på 65 dB for denne fasen, der støynivåene skal midles over driftstid på 12 timer.
For denne fasen for gjennomføringen av tiltaket, har Fylkesmannen har satt grenseverdier for
støy ut fra de omsøkte verdiene, selv om de er høyere enn det retningslinjen T-1442
foreskriver når det gjelder større bygg- og anleggsvirksomhet. Retningslinje T-1442 skal som
utgangspunkt legges til grunn ved etablering av nye støyende tiltak ved arealplanlegging og
enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Den vil være relevant som en veiledning for
Fylkesmannen ved fastsetting av grenseverdier for støy i en tillatelse, men er ikke rettslig
bindende. Fylkesmannen vurderer at det av hensyn til fremgang i tiltaket, både på grunn av
den samfunnsmessige gevinsten av tiltaket, men også på grunn av tiltakets innvirkning på
naturmangfoldet10 og av hensyn til den støybelastningen som tiltaket medfører for naboene, er
dette mer hensiktsmessig enn at anleggsfasen med de støyende arbeidene gjennomføres på en
kortest mulig periode. Alternativt vil tiltakshaveren måtte strekke perioden for
gjennomføringen av den forannevnte fasen, og dette kan medføre mer belastning fro
omgivelsene. I tillegg er det verdt å bemerke at den reelle grenseverdien vil være lavere i de
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)
jf. tabell 1 under punkt 1.1. i tillatelsen
10 Jf. avsnitt om tiltakets innvirkning særlig på arten vipe, og de krav som er satt for tiltakets
gjennomføringsfase i tabell 1, under punkt 1.1. i tillatelsen.
8
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perioder der lyden fra tiltaket inneholder tydelige innslag av impulslyd eller retoner. Under
slike forhold, blir støygrensen skjerpet med 5dB.
Fylkesmannen viser også til at driftstidene er regulert i tillatelsen, herunder at det er satt krav
om at arbeid på tiltaksområdet, inkludert transport av masser til anleggsområdet i fasen for
forberedende- og anleggsarbeider, skal kun foregå på dagtid, i perioden kl. 07.00-19. På
kvelds- og nattestid, samt søndager og helligdager, skal det ikke være noe aktivitet på
anlegget, og Fylkesmannen forutsetter at det ikke skal forekomme noe støy fra anlegget.
Fylkesmannen ønsker å bemerke at ved et så stort tiltak, der støybelastningen fra pelingen og
transport og håndtering av fyllmasser, utgjør en stor belastning på støybelastede bygninger og
fuglelivet i området, er det viktig at det jobbes kontinuerlig med å redusere denne
belastningen. Fylkesmannen har stilt krav i tillatelsen om at tiltakshaveren skal gjennomføre
effektive tiltak for å redusere støy ved tiltaket, selv om målingene av støy viser lavere
resultater enn fastsatte grenseverdier.
Konsekvenser for naturmiljøet – vurdering etter naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av
påvirkninger. Den er en retningslinje for offentlig beslutningstaking, jf. naturmangfoldloven§
7, og supplerer dermed også forvaltningens alminnelige plikt til å opplyse saken, jf.
forvaltningsloven §§ 17 første ledd og 37. Naturmangfoldloven § 14 sier videre at tiltak etter
loven her skal avveies mot andre viktige samfunnsinteresser.
Søk i Miljødirektoratets Naturbase er gjort 9. oktober 2018. Det er også gjort rede for tiltakets
påvirkning av naturmangfoldet i søknaden fra tiltakshaver. I tillegg har tiltakshaver, i brev
datert 23. august 2018, gjort en grundig redegjørelse og vurdering av hvilken betydning utsatt
oppstart for tiltaket vil kunne ha for hekketiden til fuglelivet i området, særlig når det gjelder
fuglearten vipe. Informasjonsgrunnlaget i høringsuttalelsene har også bidratt til å øke
kunnskapsgrunnlaget for de vurderingene og vilkår som er satt i tillatelsen.
Tiltaket er planlagt på lokaliteten Mælingen. Lokaliteten ligger i nærheten av Synneren
naturreservat. Naturreservatet består av en meandersjø (kroksjø) avsnørt fra Storelva, og har
status som ramsarområde, som del av Tyrifjorden våtmarkssystem IBA, på grunn av sin
betydning for trekkfugler. Forekomsten av flere flomdammer i søndre del av arealet bidrar
også til at dette området har relativt stor betydning som beiteområde for fugl. Det er dessuten
svært viktig for andre våtmarksfugler. Det er registrert observasjoner av hettemåker
(Chroicocephalus ridibundus), sædgås (Anser fabalis), dvergspett (Dendrocopos minor), mv.
som anses som arter av særlig stor forvaltningsinteresse og som bruker områdene primært
som raste- og beiteplass. Men det er særlig på Mælingen vi finner det viktige leveområdet for
den sterk truede (EN) trekkfuglarten vipe. Arten er har utbredelse i hele Norge. Den sterkt
beklagelige bestandsnedgangen hos vipe i senere år er av artsdatabanken vurdert å knyttes til
opphør og redusert drift av egnede landbruksarealer, uheldig driftsrutiner i landbruket som
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resulterer i skader på reir og kyllinger samt påvirkninger utenfor Norge herunder jakt.
Predasjon er trolig også i enkelte områder en viktig negativ faktor.
Tiltakets påvirkning av naturmangfoldet er primært knyttet til at de planlagte midlertidige
fyllingene og pelene vil medføre tap av tidligere benyttede hekkearealer for vipe mens tiltaket
pågår. Videre vil støyen som særlig er knyttet til arbeidene med banking av pelene, i fasen
Forberedende arbeider og anleggsarbeider (3.desember 2018 – 1.4.2019), kunne medføre
stress og fluktrespons hos de fleste dyr og fugler som benytter området, men det forventes at
fuglene vil finne alternative reirplasser i tilgrensede arealer. Tiltaket vurderes ikke å medføre
vesentlige barriereeffekter for hjortvilt, småpattedyr eller fugler. Men det er sannsynlig at
fuglene finner alternative reirplasser på andre arealer på området, eller i tilgrensede områder
på Mælingen.
Norsk Ordintologisk forening (NOF) har i sin høringsuttalelse påpekt at kunnskapsgrunnlaget
ikke er tilstrekkelig, i og med at søknaden fra tiltakshaver er basert på sannsynligheter
istedenfor målbare fakta, i forbindelse med vipas reaksjon på tilsvarende forandringer som
tiltaket skal medføre. Fylkesmannen har forståelse for argumentet som blir fremholdt. Oss
bekjent, finnes det ikke målbare fakta for vipas reaksjoner. Det er derfor Fylkesmannen har
satt krav om overvåking av arten og fuglelivet i området, både før, under og etter tiltakets
gjennomføring. Bakgrunnen for dette er å bedre kunnskapsgrunnlaget for fremtidige
prosjekter, og vi mener at dette kravet også kan bidra til å sikre bedre gjennomføring av
oppføringen av selve Ringeriksbanen.
Vi mener at den kunnskapen vi har om naturmangfoldet i området, og kunnskapen vi har om
tiltakets gjennomføring, er tilstrekkelig til å vurdere virkningen det omsøkte tiltaket vil ha på
naturmangfoldet i området, jf. naturmangfoldloven § 8.
Naturmangfoldloven § 9 lovfester føre-var-prinsippet. Dersom området ikke er undersøkt med
tanke på biologisk og økologisk funksjon, og hvilke virkninger tiltaket kan ha for
naturmiljøet, skal det i henhold til § 9 tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Fylkesmannen mener at vi vet nok i denne saken til at føre-var-prinsippet i §
9 er ivaretatt, jf. vurderingene ovenfor. Kunnskapsgrunnlaget og vurderingene er gjengitt
overfor.
Etter naturmangfoldloven § 10 skal det også legges vekt på den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for. Det er ingen andre kjente utslipp til vannresipientene og
grunnvannet, fra industri, gamle deponier, el. Det er i denne saken tale om tiltak av delvis
midlertidig karakter. Fylkesmannen har tatt hensyn til verneområdet og den samlede
belastningen, gjennom vurderinger og kravene som er blant annet stilt i tråd med
vannforskriften, krav til gjennomføringsfrister for de støyende arbeidene, mv.
Fylkesmannen minner om at det det er tiltakshaveren som etter naturmangfoldloven § 11 skal
dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder,
dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Bane Nor SF er ansvarlig
for å dekke alle kostandene knyttet til overholdelse av virksomhetens utslippstillatelse etter
forurensningsloven, inkludert utslippsreduserende tiltak og utslippskontroll.
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Naturmangfoldloven § 12 setter krav om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. For å
unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i driftsmetoder og
teknikk samt lokalisering som gir de beste samfunnsmessige resultater. Formuleringen «de
beste samfunnsmessige resultater» er vid og sier i seg selv ikke noe om hvilken vekt hensynet
til naturmangfold skal ha i avveiningen. Forarbeidene til naturmangfoldloven11 angir at det er
den løsningen som etter en samlet vurdering gir de beste samfunnsmessige resultatene som
skal velges. I forarbeidene presiseres det at «økonomiske forhold i enkelte saker vil veie
tyngre enn hensyn til naturmangfoldet, men generelt bør den løsning velges som er best for
naturen». Økonomiske forhold kan være av privatøkonomisk eller samfunnsøkonomisk
karakter. Gjennomføringen av tiltaket - testingen av grunnforholdene - akkurat på denne
lokaliteten er begrunnet med behovet for å teste de spesielle grunnforholdene akkurat dette i
området, jf. redegjørelsen i avsnittet ovenfor «Bakgrunn og innhold i søknaden». Det kan
tilføyes at den kommende reguleringsplanen, som forventes å bli vedtatt vår 2019, legger opp
til at den planlagte Ringeriksbanen og E16 skal oppføres i områdene på Mælingen.
Fylkesmannen ser det som mer hensiktsmessig at det tiltaket gjennomføres på denne
lokaliteten, slik at belastningen i form av transport av masser, støv- og støy, mv blir minst
mulig.
At det skal tas hensyn til lokalisering som gir de beste samfunnsmessige resultater,
understøttes også av naturmangfoldloven § 14 som sier «tiltak etter loven her skal avveies
mot andre viktige samfunnsinteresser». Plikten til å avveie et tiltak mot andre
samfunnsinteresser innebærer også en plikt for vedtaksmyndigheten til å utrede hvilke andre
samfunnsinteresser som gjør seg gjeldende, jf. også forvaltningsloven §§ 17 første ledd og 37.
For det første nevnes at tiltaket er samfunnsøkonomisk nyttig og lønnsomt. Gjennomføringen
av testingen av grunnforholdene, er slik som Fylkesmannen har forstått, den mest
kostnadseffektive måten å innhente nødvendig data på, som kan bidra til videre prosjektering
av den planlagte Ringeriksbanen og E16 i området.
For å unngå eller begrense eventuelle skader på naturmangfoldet ser Fylkesmannen behov for
å stille krav om at fasen for anleggsarbeidene, skal senest være avsluttet innen 1. april 2019,
jf. tabell 1 under punkt 1.1. i tillatelsen. Det er i denne fasen det vil være størst aktivitet på og
i tilknytning til tiltaksområdet. Fylkesmannen anser at fastsatte vilkår vil i tilstrekkelig grad
sikre at naturmangfoldet ikke vil forringes. Fylkesmannen kraver også at det skal benyttes
best mulige tekniske løsninger som ut fra en kost/nytte-vurdering gir best mulig resultat for
miljøet, jf. naturmangfoldloven § 12.
Fylkesmannen har videre stilt krav om avbøtende tiltak i tillatelsen, for å redusere mulig
forurensning fra tiltaket, både når det gjelder utslipp til vann og grunnvann, men også når det
gjelder utslipp til luft i form av støy og støv. Det er opp til tiltakshaver å vurdere på hvilken
måte driften ved tiltaksområdet skal legges opp slik at støygrensene blir overholdt i forhold til
naboer, men også hvilke avbøtende tiltak det er hensiktsmessig å iverksette for å begrense
skaden på naturmangfoldet i området.
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Vurdering av utslipp til vann- og grunnvann - vurdering etter vannforskriften
Vannforskriften gir føringer for norsk vannforvaltning. Vannforskriften setter klare og
konkrete mål om miljøforbedringer i vannmiljøet i Norge. Hver vannforekomst får sin
miljøtilstand undersøkt og klassifisert etter gitte rammer. «God miljøtilstand» er målet for alle
vannforekomstene i Norge. Ifølge vannforskriften § 4 skal tilstanden i en vannforekomst
beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal
ha minst god økologisk og minst god kjemisk tilstand. Med forringelse menes det at
tilstandsklassen til vannforekomsten endres eller blir dårligere. Forringelse i en miljøtilstand
til en vannforekomst kan tillates dersom vilkårene etter § 12 i vannforskriften er oppfylt. I
slike tilfeller må det derfor vurderes om vannforskriften er til hinder for at det kan gis
tillatelse etter forurensningsloven. Dersom ikke vannforekomsten har en «god» miljøtilstand,
skal tiltak iverksettes for å forbedre vannkvaliteten.
Fylkesmannen har 8. oktober 2018 gjort søk gjort i Miljødirektoratets databaser Vann-Nett og
Vannmiljø.
Tiltaket vil kunne berøre grunnvannsforekomsten Hønefoss. Forekomsten er i dag vurdert til å
ha god kvantitativ tilstand, mens kjemisk tilstand er ukjent.
Nærliggende vannforekomster til den omsøkte tiltaket er Storelva og Synneren.
Vannforekomsten Storelva er i databasen Vann-Nett registrert med svært god økologisk
tilstand, mens den kjemiske tilstanden er udefinert. For den delen av Storelva som dette
tiltaket vil berøre, foreligger det både oppstrøms- og nedstrømsregistreringer av
vannkvaliteten gjennom flere år, og datagrunnlaget for klassifisering er vurdert til å ha høy
pålitelighetsgrad.
Synneren er ikke definert som egen vannforekomst, men inngår i Storelva bekkefelt. Storelva
bekkefelt er vurdert til å ha moderat, økologisk tilstand, men det foreligger lite data i
databasen og pålitelighetsgraden er derfor lav. Undersøkelsen 2000 fra Buskerud Vann- og
avløpssenter AS (BUVA)viser at det er svært høye konsentrasjoner av næringsstoffene fosfor
og nitrogen, som i stor grad tilføres Synneren gjennom avrenning fra omkringliggende
jordbruksarealer og spredt avløp i nedbørsfeltet. Også mengden organisk stoff opplyses også å
være høy. I databasen Vannmiljø er det ikke registrert noen prøvetakingspunkt i Synneren. I
søknaden om tillatelse, opplyser tiltakshaver at det er blitt gjennomført en del
forundersøkelser12 av fysisk-kjemiske parametere i Synneren, med formål om å bedre
kunnskapen om dagens tilstand. Resultatene fra bakgrunnsovervåkingen i regi av tiltakshaver
opplyses til å vise en svært god tilstand for total nitrogen og moderat tilstand for moderat
fosfor. Synneren anses som en svært sårbar resipient, med liten vanngjennomstrømning og
svært store naturverdier.
Fylkesmannen mener at det er viktig å påpeke at alle utslipp bidrar til totalbelastningen i en
resipient. Omfanget av mulige utslipp må ses i sammenheng med typen forbindelser som
Undersøkelsene oppgis i søknaden til å omfatte kontinuerlige målinger av pH, ledningsevne og turbiditet i
overflatevann i perioden juni – desember 2017, og manuell stikkprøvetaking av vannanalyse for vannkjemiske
parametere
12
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slippes ut. Partikulær avrenning fra rigg- og kjørearealer og evt. fra fyllingsmassene på
området, ved at andelen nitrat (NO3-) og ammonium (NH4+) av total mengde nitrogen kan
være høy i disse massene. Dette kan føre til forurensning av vann og grunnvann fordi et miljø
med høy pH og ved høyere temperaturer, går ammonium over til ammoniakk (NH3), som er
meget giftig for fisk og andre vannlevende organismer, særlig i mindre resipienter der
vanngjennomstrømmingen er lav. Toksiteten av nitrogenforbindelser vil altså avhenge av
vannets pH og temperatur, og det er derfor viktig at tiltakshaver gjennomfører kontinuerlige
målinger på pH, og har kontroll på at avrenningene fra tiltaksområdet ikke fører til at toksiske
forhold oppstår.
Fylkesmannen har ikke satt noen grenseverdier for utslipp til vann av nitrogenforbindelser.
Dersom verdien for pH overholdes, vurderer Fylkesmannen at høye konsentrasjoner av
ammoniakk ikke vil oppstå. Tiltakshaveren skal allikevel gjennomføre målinger og analysere
på ammonium (NH4+) og nitrat (NO3-) i vann. Hyppigheten på målingene skal være
risikovurdert og inngår i måleprogrammet for tiltaket, jf. tillatelsens punkt 2.5.1. og 12.
Dersom målinger/analyser på nitrogenforbindelser viser høye konsentrasjoner av ammonium,
skal tiltakshaveren straks gjennomføre avbøtende tiltak for å sikre at det ikke oppstår toksiske
forhold som er til skade på fisk eller annen fauna i resipienten. Fylkesmannen skal videre
varsles dersom målingene viser for høye konsentrasjoner av ammonium. Fylkesmannen kan
på bakgrunn resultater fra innrapporterte målinger kunne fastsette mer presise og eventuelt
også strengere grenser for utslipp til vann og grunn fra tiltaket. Tiltakshaveren er dermed
pålagt en streng aktsomhets-, handlings- og varslingsplikt.
Selv om tiltakets varighet er begrenset i tid, og som vil da kunne påvirke vannresipientene og
grunnvannet i en begrenset periode, mener Fylkesmannen at det må gjennomføres tiltak,
eksempelvis i form av valg av masser til fylling eller lufte massene før de legges på området,
for å begrense negativ avrenning mest mulig. Det må også om nødvendig, vurderes å etablere
grøfter og fordøyingssystemer, for å hindre partikkeholdig avrenning. Det er viktig at
avrenning fra fyllingene og kjøre- og riggarealer ikke påvirker vannkvaliteten i
primærresipient slik at tilstandsklassen for resipienten blir endret eller at det oppstår toksiske
forhold.
Fylkesmannen vurderer det slik at de vilkår som er fastsatt i tillatelsen er tilstrekkelige for å
ivareta kravene i vannforskriften. Så lenge vilkårene i tillatelsen følges, og forebyggende
tiltak gjennomføres, forventer ikke Fylkesmannen at tiltaket vil medføre at tilstanden i
resipientene og grunnvannet vil bli varig forringet. Dette innebærer at vannforskriftens § 12
kommer ikke til anvendelse i denne saken.
Krav om overvåking av vann, grunn og grunnvann
Fylkesmannen ser det som svært viktig at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon om
resipientenes og grunnvannets tilstand i dag, slik at man underveis og i etterkant kan sikre at
utslippene ikke har påvirket vannkvaliteten i resipientene og grunnvannet negativt.
Tiltakshaver må derfor sørge for å gjennomføre overvåking av mulige miljøeffekter av tiltaket
i henhold til et overvåkingsprogram. Overvåkingen skal gjennomføres etter vannforskriftens
bestemmelser og skal belyse overvåking av vannresipientene og grunnvannet både før, under
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og etter tiltaksgjennomføringen. Vilkår og nærmere innhold knyttet til overvåking følger av
tillatelses punkt 13 og vedlegg 5 til vannforskriften. Data som fremskaffes ved overvåking i
vann, inklusiv sediment og biota, skal registreres i databasen Vannmiljø.
Utslipp fra pelene
Ut fra dagens regelverk og førende retningslinjer er ikke jernutfelling fra pelene til
grunnvannet omfattet av veilederen for tilstandsklassifisering av vann. Jernutfelling kan først
og fremt være estetisk skjemmende. Mulig påvirkning av drikkevannskvaliteten fra økte
jernkonsentrasjoner i grunnvannet fra korrosjon fra planlagte peler, hører under Mattilsynets
myndighetsområde.

Konklusjon
Fylkesmannen i Buskerud mener at tiltakshaver Bane Nor SF kan få tillatelse til det omsøkte
tiltaket, og at de positive virkningene av aktiviteten er større enn eventuelle negative
konsekvenser den vil medføre. Tillatelse med vilkår følger med vedtaksbrevet.
Det er i vurderingen særlig lagt vekt på at formålet med tiltaket er av stor samfunnsmessig
betydning. Videre gjelder tiltaket et midlertidig forsøksanlegg av begrenset omfang, og er
ikke tale om et tiltak av mer varig karakter. Fylkesmannen vurderer at ulempene ved å gi
tillatelse etter forurensningsloven er store, men at at fordelene klart overstiger disse dersom
vilkårene i tillatelsen følges.
Det forutsettes at virksomheten drives i samsvar med vilkårene som følger av tillatelsen, samt
forurensningsregelverket for øvrig.
De komponenter som anses å ha de største miljømessige konsekvenser er omtalt i dette
vedtaksbrevet og regulert i tillatelsen gjennom vilkår og grenseverdier. Det er viktig å være
oppmerksom på at forurensninger fra tiltaket isolert sett er uønsket, og at tiltakshaver plikter å
overholde utslippene på et slikt nivå at forurensning unngås, jf. forurensningsloven § 7. Det er
imidlertid også tiltakshaverens ansvar for at utslipp av komponenter som det ikke er satt
spesifikke grenser for i denne tillatelsen, blir holdt på et nivå som ikke fører til skade eller
ulempe for omgivelsene.

Vedtak om tillatelse
Fylkesmannen gir Bane Nor SF (org.nr. 917082308) tillatelse til gjennomføring
av tiltaket Fullskalaforsøket på Mælingen på gbnr. 3/9, 3/10, 3/15, 3/128, 42/1,
3034/1, på Mælingen i Ringerike kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i
forurensningsloven § 11.
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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 tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 femte ledd. Vilkår i
tillatelsen er satt med hjemmel i forurensingsloven § 16.
Tiltakshaver – Bane Nor SF – er ansvarlig for at tiltaket «Fullskalaforsøket på Mælingen»,
som reguleres etter denne tillatelsen, etableres og gjennomføres i henhold til de vilkår som er
fastsatt, selv om arbeidene utføres av andre aktører/entreprenører.
Tillatelsen forutsetter at det blir sendt inn egen søknad for fasen/fasene for
anleggsnedleggelsen (kutting av pelene, bortkjøring og disponering av fyllmassene,
tilbakeføringen av matjorda) senest innen 30. april 2020.
Ved endringer knyttet til tiltakets utførelse ut over tillatelsens rammer skal tiltakshaveren søke
om endring av tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene. Dersom
pålagte tidsfrister ikke kan holdes skal melding gis til Fylkesmannen i god tid før fristens
utløp.
Det kan foretas endringer i 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. Også brudd på krav
som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter fastsatt i
medhold av disse lovene, er straffbart. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at unnlatelse
av å overholde utslippsvilkårene som er fastsatt i denne tillatelse eller
forurensningsregelverket for øvrig, er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79 og
straffeloven13 §§ 27 og 28.

Klageadgang
Vedtaket om tillatelse kan av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse påklages til
Miljødirektoratet, innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem,
eller fra vedkommende fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, jf.
forvaltningsloven §§ 28 og 29.
En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Buskerud. Klagen skal angi hva det
klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre
opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32.
Informasjonsark om klage på forvaltningsvedtak kan lastes ned fra www.fmbu.no
Deres referanse (bes oppgitt ved henvendelse): 2018/1618
13

L20.5.2005 nr. 28 Lov om straff (straffeloven)
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En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføring av vedtaket utsettes.
Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning, eller av eget tiltak beslutte at
vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute, eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av
spørsmålet om gjennomføring, kan ikke påklages.

Varsel om vedtak om forhøyet gebyr
Vi viser til varsel om gebyr for behandling av søknad om tillatelse i brev datert 5. mai 2018.
Vi varslet sats 4, som i henhold til forurensningsforskriften § 39-4 innebærer en kostnad på kr
84 300,-.
Fylkesmannen har vurdert ressursbruken knyttet til saksbehandlingen i saken og kommet frem
til at det er riktig å legge gebyret på sats 3, som utgjør kr 138 300,-.
Hjemmel for vedtaket er forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4.
Saksgang for varselet om gebyr
Fylkesmannen forhåndsvarsler vedtaket etter forvaltningsloven § 16. Tiltakshaver kan
kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen innen to uker
etter at varselet er mottatt. Hvis det ikke har kommet nye opplysninger til saken innen fristen vil
vi fatte vedtaket om gebyr. Vi vil gi melding om dette i et eget brev.

Kunngjøring og underretning
Vi vil kunngjøre vedtaket i Ringerikes Blad og på Fylkesmannens nettsted
www.fylkesmannen.no/Buskerud under «Høringer/kunngjøringer». Bane Nor SF
(tiltakshaver) skal betale kostnaden for kunngjøringen i avisen, jamfør
forurensningsforskriften § 36-18, annet ledd.
Underretning om at vedtak om tillatelse er truffet sendes i eget brev til parter og andre som er
varslet etter § 36-7, eller som har uttalt seg.
Tillatelsen og vedtaket blir gjort tilgjengelig på Fylkesmannens nettsider og på Norske
Utslipp.

Partenes og andres adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter
Partene i saken, jamfør forvaltningsloven § 2, har adgang til å gjøre seg kjent med sakens
dokumenter, jamfør forvaltningsloven § 18.
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Også andre enn partene har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jamfør
offentleglova § 3.
Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Buskerud. Øvrige
opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil
Fylkesmannen i Buskerud også kunne gi på forespørsel.

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
fagsjef
Jasmina Hercegovac
rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Referanser:
L13.03.1981 nr. 6 Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)
L10.02.1967 nr. 10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
L11.06.1976 nr. 79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester
(produktkontrolloven)
L19.06.2009 nr. 100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
Lov 19.5.2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
L27.06.2008 nr. 71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
L20.5.2005 nr. 28 Lov om straff (straffeloven)

F01.06.2004 nr. 931 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
F1.06.2004 nr 930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
F15.12.2006 nr. 1446 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)
F6.12.1996 nr. 1127 Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
F30.05.2008 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH-forskriften)
F 09.07.1992, nr. 1269 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt
forurensning (forskrift om varsling av akutt forurensning mv.)
F25.04.2003 nr.486 Forskrift om miljørettet helsevern

Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) - Om lov om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven)

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

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

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
for tiltaket Fullskalaforsøket på Mælingen
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6,
§ 11. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 07.mars, 12. april, 2. mai og 23.
august 2018, samt opplysninger1 fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene framgår
på side 5 til og med side 33. Tillatelsen gjelder fra fra dags dato.
Den ansvarlige virkomhet - Bane Nor SF (heretter tiltakshaveren) må på forhånd avklare med
Fylkesmannen dersom den ønsker å foreta endringer i driftsforhold, utslipp med mer som kan ha
miljømessig betydning og som ikke er i samsvar opplysninger som er gitt i søknaden eller under
saksbehandlingen.
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er
trådt i kraft, skal tiltakshaveren sende en redegjørelse for tiltakets omfang slik at Fylkesmannen
kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.
Virksomhetsdata
Tiltak / Anleggsnavn
Tiltakshaver
Beliggenhet/gateadresse
Postadresse
Kommune og fylke
Org. nr. (bedr.)
Org. nr. (ansv.enhet)
Gårds- og bruksnummer
NACE-kode og bransje
Kategori for virksomheten 2
Fylkesmannens referanser
Tillatelsesnummer
2018.0364.T
Tillatelse gitt: 20.11.2018

Fullskalaforsøket på Mælingen
Bane Nor SF, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
Mælingen
Postboks 4350, 2308 Hamar
Ringerike kommune, Buskerud fylke
917082308
3/9, 3/10, 3/15, 3/128, 42/1, 3034/1
42.120 Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
52.219 Tjenester tilknyttet landtransport ellers
Anleggsvirkomhet

Anleggsnummer
0605.0156.01

Sak i ePhorte
2018/1618

Endringsnummer: -

Sist endret3: -

Hilde Sundt Skålevåg
Jasmina Hercegovac
fagsjef
rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

1 bl a opplysninger som har fremkommet i tiltakshaveren sitt tilsvar til høringsuttalslesne
2
3

jf. Forurensningsforskriftens kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven
Endrede punkter vises av endringsloggen etter innholdsfortegnelsen

Fylkesmannen i Buskerud
Telefon: 32 26 66 00
Telefaks: 32 26 66 56
E-post: fmbupost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/buskerud

Postadresse:
Postboks 1604
3007 Drammen
Orgnr. 946473111

Besøksadresse:
Statens Hus
Grønland 32, Drammen
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1. Produksjonsforhold/utslippsforhold
1.1. Rammer for virksomheten
Tillatelsen gjelder forurensning fra det omsøkte tiltaket om fullskalatesting på gbnr. 3/9, 3/10,
3/15, 3/128, 42/1, 3034/1, på Mælingen, i Ringerike kommune. Nærmere beskrivelse av rammene
for tiltaket, periode for gjennomføring, mv. fremgår av tabell 1.

Tillatelsen omfatter
· Avrenning og infiltrasjon i grunn og vann fra rigg- og kjørearealer
· Avrenning og infiltrasjon i grunn og vann fra fyllingene
· Støv og støy4 fra anleggsarbeider, - etableringen av massefyllinger
· Støy3 fra anleggsarbeider , - installering av peler
· Mellomlagring av fyllmasser under måle- og mellomlagringsfasen

Tabell 1 Oversikt over rammene og aktiviteten som reguleres av tillatelsen

Fase2)

Forberedende
arbeider og
anleggsarbeider

Aktivitet

Nærmere beskrivelse/
merknad

Etablering av
rigg- og
kjørearealer

 Fyllinger: utkjøring
av underlagsjord,
innkjøring av masser
til fylling (30 dgr, 10
biler/t, 10 t/dag),
mengde ca. 30 000
m3

Etableringen av
fyllinger og
installering av
peler
Opprydding og
avslutning av
arbeidene og
montering av
måleutstyr

Periode for
gjennomføring1)
Oppstart
Skal være
avsluttet
senest innen

3.12.2018

 Peler (opptil 10
peler, 1/dag)
 Montering av
måleutstyr og
oppryddende
arbeider (oppstart
15.3.2019. Avslutten
innen 1.4.2019)

De mest
støyende
arbeidene
skal av
hensyn til
fuglelivet
være
avsluttet
innen innen
15.3.2019.
Må være
avsluttet
senest innen
1.4.2019.

Målinger /
Testing av peler

3.4.2019

2.11.2020

Testing av
fyllingene

3.4.2019

2.11.2020

Målinger

4

for mer informasjon om hva som er omfattet av støybestemmelsene, se pkt. 6 i tillatelsen.
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Fase2)

Aktivitet

Nærmere beskrivelse/
merknad

Mellomlagring av
fyllmasser3)

Mellomlagringen
av fyllmassene –
alt. 1

Fylkesmannen skal
varsles med en gang
avklaringen om FREprosjektet foreligger,
og senest innen 30.9.
2019

Mellomlagringen
av fyllmassene –
alt. 2

Avsluttende
arbeider /
anleggsnedleggelse

Periode for
gjennomføring1)
Oppstart
Skal være
avsluttet
senest innen
2.11.2020

31.12.2023

2.11.2020

30.1.2021

Nedkapping av
pelene
Egen søknad må sendes inn senest innen 30.4.2020
Utkjøring eller
annen
disponering av
fyllmassene

1)
2)
3)

Iht. søknad, med unntak av anleggsarbeidfasen
Vilkår knyttet til driftstid fremgår av punkt 1.3., mens støybestemmelser for driftstiden fremgår av
punkt 6, tabell 3.
Hvordan fullskalaforsøket avsluttes i form av fjerning av prøvefyllinger, reetablering av dyrket mark og
lengden av avhenger av om reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 blir vedtatt
eller ikke.

Tillatelsen gjelder frem til det omsøkte tiltaket (anleggs- og måle- og mellomlagringsfasen) er
ferdigsstilt og senest frem til 30.1.2021 dersom alternativ 1 velges, eller 31.12.2023 dersom
alternativ 2 velges.
Hvis ikke annet er klart bestemt i denne tillatelsen, skal den ansvarlige virkomhet - Bane Nor SF,
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (heretter tiltakshaver) - til enhver tid drive tiltaket i
samasvar med alle relevante krav i gjeldende forurensningsregelverk. Tiltakshaver – Bane Nor SF –
er ansvarlig for at tiltaket «Fullskalaforsøket på Mælingen», som reguleres etter denne tillatelsen,
etableres og gjennomføres i henhold til de vilkår som er fastsatt, selv om arbeidene utføres av
andre aktører/entreprenører.
Ved endringer knyttet til tiltakets utførelse ut over tillatelsens rammer skal tiltakshaveren søke om
endring av tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene. Dersom pålagte
tidsfrister ikke kan holdes skal melding gis til Fylkesmannen i god tid før fristens utløp.
Vilkår fastsatt i denne tillatelsen er ikke til hinder for at andre myndigheter kan sette ytterligere
krav eller begrensninger til tiltaket, ekempelvis etter folkehelseloven, lokal luftforurensning,
forskrift om miljørettet helsevern, gjennom kommunale forskrifter, drikkevannsforskriften, mv.
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1.2. Tiltak som ikke er omfattet av denne tillatelsen
Arbeider knyttet til etablering møteplasser, samt omlegging av VA-ledninger, er ikke omfattet av
denne tillatelsen, da dette er å anse som vanlig forurensning fra fra midlertidig anleggsvirksomhet
jfr. forurensningsloven § 8, første ledd, tredje punkt.
Arbeidene knyttet til fasen for anleggsnedleggelsen, herunder kutting av pelene, bortkjøring og
disponering av fyllmassene, tilbakeføringen av matjorda, er ikke regulert gjennom av denne
tillatelsen. Denne tillatelsen forutsetter at det blir sendt inn egen søknad for denne/disse
fasen/fasene senest innen 30. april 2020.

1.3. Driftstid
Arbeid / drift på tiltaksområdet, inkludert transport av masser til og fra anleggsområdet, skal kun
foregå på dagtid, i perioden kl. 07.00 – 19.00. For øvrig vises det til støygrensene i punkt 6 i
tillatelsen.
Dersom kommende reguleringsplan for området gir strengere bestemelser knyttet til driftstid, må
tiltakshaver forholde seg til kravene i reguleringsplanen.

1.4. Nærmiljøtiltak
Tiltakshaveren skal, i samråd med underentreprenører, utarbeide driftsrutiner som sikrer at
nærmiljøulempene som følge av tiltaket reduseres til et minimum, herunder også for
naturmangfoldet. Anleggsområdet skal være sikret mot adgang for uvedkommende og være
utilgjengelig utenom driftstidene.

2. Generelle vilkår
2.1. Utslippsbegrensninger
De utslippskomponenter fra tiltaket som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig
regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på
denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er fremkommet i
forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble
truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i vedlegg 1. Utslipp av
slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom uttrykkelig
regulering i vilkårene i pkt. 3 til 6.

2.2. Plikt til å overholde grenseverdier
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av normal drift i en slik grad
at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.
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2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig
All forurensning fra anlegget/tiltaket, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er
isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter
tiltakshaveren å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige
kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt. 3 flg.
uttrykkelig er satt grenser for.

2.4. Plikt til forebyggende vedlikehold
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal
tiltakshaveren sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning.
System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert, jf. internkontrollforskriften
§ 5 pkt. 7.

2.5. Tiltak ved økt forurensningsfare
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt
forurensning, plikter tiltakshaveren å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.
Tiltakshaveren skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller
kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt. 11.4.

2.5. Internkontroll
Tiltakshaver plikter å etablere internkontroll for tiltaket i henhold til gjeldende forskrift om dette5.
Internkontrollen skal utarbeides i samråd med eventuelle entreprenører som skal utføre arbeidene,
slik at de til enhver tid er kjent med rammene som er gitt for prosjektet. Internkontrollen skal blant
annet sikre og dokumentere at tiltakshaveren overholder krav i denne tillatelsen,
forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. Tiltakshaveren
plikter å holde internkontrollen oppdatert.

2.5.1. Risikovurdering og forebyggende tiltak
Tiltakshaveren skal vurdere om aktivitetene ved tiltaket kan medføre fare for forurensning av det
ytre miljø, jf. internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6, og vurdere resultatene opp mot
akseptabel miljørisiko. Risikovurderingen skal være dokumentert, og skal omfatte alle forhold ved
tiltaket som kan medføre forurensning av vann, grunn og luft, herunder utslipp av støy.
Risikovurderingen av utslipp til det ytre miljø skal gjennomgås og evalueres ved endringer i driften
og minimum en gang per år. Ved endringer i driften skal risikovurderingen oppdateres.
Tiltakshaveren skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av forurensning, inkludert
akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser forurensningen kan medføre. Med
utgangspunkt i risikovurderingen skal tiltakshaveren om nødvending iverksette risikoreduserende
tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Tiltakshaver

5

F 6.12.1996 nr. 1127 Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virkomheter (internkontrollforskriften)
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skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene, i form av en handlingsplan, hvor
tidsfrister og ansvarlige for gjennomføringen er beskrevet.

2.6.2 Avvikshåndtering
Avvik som er av en viss alvorlighet og/eller som er stadig gjentakende, skal avvikshåndteres i
samsvar med bestemmelsene i internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 7. Dette inkluderer
undersøkelser av årsakene til at avvikene har skjedd, vurdering og iverksetting av strakstiltak for å
rette avvikene og iversetting av avbøtende tiltak for å hindre at lignende avvik skal skje på nytt.
Avvikshåndteringen skal dokumenteres skriftlig.

3. Særlige krav til mottak, bruk og mellomlagring av masser til bruk
for massefyllingene
Det tillates kun mottak, bruk og mellomlagring av ikke forurensede, naturlige masser, til
massefyllingsformål. Perioden for denne aktiviteten fremagår av tabell 1 i pkt. 1.1. i tillatelsen.
Massene kan være fortrinnsvis naturlige sand-/grusmasser, og alternativt pukk/kult.
Det skal ikke mottas, brukes og mellomlagres tunellmasser. Det er ikke tillatt å ta imot, bruke og
mellomlagre masser som er klasifisert som farlig avfall basert på innhold av farlige stoffer, iht.
avfallsforksriften kapittel 11. Det er tiltakshaverens oppgave å basiskarakterisere massene og foreta
en vurdering av dette. Tiltakshaveren må kunne dokumentere at masser som brukes på arealet er
ikke forurensede masser, jf. avsnitt over.
Dersom sprengstein brukes til masseoppfyllingsformål, skal den inneholde minst mulig plast,
herunder plastarmering og/eller skyteledninger, koblingsblokker og foringsrør av plast.
Tiltakshaveren og entreprenører har ansvar for å planlegge tiltaket slik at plastspredning begrenses.
Tiltakshaveren må vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes for å redusere plastmengdene i
sprengstein.
Bruk og mellomlagring av masser på Mælingen må foregå innenfor det arealet som er
avsatt til dette formål i den til enhver tid gjeldende reguleringsplan for området.

4. Utslipp til vann og grunn
4.1. Utslippsbegrensninger
4.1.1 Utslipp fra punktkilder
Tiltaket skal ikke medføre utslipp til vann, grunn og grunnvann fra punktkilder.

4.1.2. Diffuse utslipp
Med diffuse utslipp til vann menes eksempelvis overvann, både det som ledes i rør og det som
diffust går rett til grunn eller grunnvann.
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De tre omsøkte massefyllingene for testing av grunnforholdene og riggområdene skal sikres slik at
utvasking og avrenning begrenses mest mulig. Fyllingene skal sikres mot utrasing av masser, og det
skal om mulig etableres grøfter, brukes membran eller andre tiltak for å avskjære overvann.
Tiltakshaveren har ansvar for at utslippet ikke påvirker vannkvaliteten i primærresipient slik at
tilstandsklassen for resipienten blir endret, jamfør vannforskriften. Dette innebærer at tilstanden i
overflatevann skal beskyttes mot forringelse. Den til enhver tid gjeldende veilederen for
tilstandsklassifisering av vann skal benyttes ved vurdering av tilstandsklasser.
Avrenning fra massefyllingene og fra riggområdene skal ikke føre til at det oppstår toksiske eller
kroniske effekter i vannresipienten og grunnvannet. Tiltakshaveren skal gjennomføre målinger og
analysere for pH og for ammonium (NH4+) og nitrat (NO3-) i vann og grunnvann. pH skal være
mellom 6 og maksimalt 8,5. Dersom pH er høy og målinger/analyser på nitrogenforbindelser viser
høye konsentrasjoner av ammonium, skal tiltakshaveren straks gjennomføre avbøtende tiltak for å
sikre at det ikke oppstår toksiske forhold som er til skade på miljøet i resipienten og grunnvannet.
Fylkesmannen skal varsles dersom målingene viser unormal pH og for høye konsentrasjoner av
ammonium. Fylkesmannen kan på bakgrunn resultater fra innrapporterte målinger kunne fastsette
mer presise og eventuelt også strengere grenser for utslipp til vann og grunn fra tiltaket.
Prøvetaking og konservering av prøver skal utføres i henhold til gjeldene standarder. Se for øvrig
tillatelsens pkt. 12 for gjennomføringen av målingene. Hyppigheten for måliger skal være
risikovurdert, jf. tillatelsens punkt 2.5.1. Frekvensen for prøvetakingen skal være skriftlig
begrunnet og dokumentert i måleprogrammet for tiltaket, jf. krav i punkt. 12.
Tiltakshaver skal rapportere om resultater fra utslippsmålingene i egenkontrollrapporteringen, jf.
pkt. 12.5 i tillatelsen.

4.2. Utslipp fra peler
Tiltakshaveren har ansvar for det ikke skal skje avrenning / utslipp fra pelene som negativt påvirker
vannkvaliteten i grunnvannet og primærresipient slik at slik at tilstandsklassen for grunnvannet og
resipienten blir endret, jamfør vannforskriften.

4.3. Utslippsreduserende tiltak, renseanlegg mm.
Diffuse utslipp fra anleggog fra utearealer, for eksempel avrenning fra lagerområder, transport av
masser til anleggsområdet, områder for lossing/lasting, fra riggområder mv., som kan medføre
skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra anleggets
utearealer skal håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet.
Det må utarbeides rutiner for påfyll av drivstoff, vedlikehold av maskiner, ol. som hindrer utslipp til
grunn og respient. Dette skal være en del av internkontrollen for tiltaket jf. punkt 2.4.
Fylling av drivstoff og skift av olje skal skje på områder som er tilrettelagt for dette. Disse
områdene skal:
· ha tett dekke, og det skal være etablert en oljeutskiller eller tilsvarende renseløsning
· være tilgjengelig oljeabsorberende materialer i nærheten
Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i
oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet.
Tillatelse nr. [2018.0364.T ]
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4.4. Sanitæravløpsvann
Tiltakshaver plikter å følge de krav kommunen stiller for utslipp av sanitæravløpsvann.
Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til å stille krav ved eventuell tilknytning til
kommunalt nett.

4.5. Mudring
Dersom det som følge av tiltaket skulle vise seg å være nødvendig med mudring, skal det innhentes
nødvendig tillatelse fra forurensningsmyndigheten.

5. Utslipp til luft, herunder også lukt og forbruk av brensel
5.1. Generelt
Tiltakshaveren skal påse at støv fra tiltaket til enhver tid er lavest mulig.

5.2. Utslippsbegrensninger
5.2.1. Utslipp fra punktkilder
Tiltaket skal ikke medføre utslipp til luft fra punktkilder.

5.2.2. Diffuse utslipp
Med diffuse utslipp til luft menes alle utslipp utenom punktkilder.
Det skal ikke forekomme uakseptable støvulemper for naboene som følge av tiltaket.
Tabell 2: Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger jf. punkt 12
Komponent

Utslippsgrenser

Midlingstid
Langtidsgrense
(midlingstid)

Nedfallsstøv fra

5 g/m2

30 dager

totalaktiviteter fra tiltaket
Svevestøv

200 µg/m³

1 time

Prøvetaking og konservering av prøver skal utføres i henhold til gjeldene standarder. Se for øvrig
tillatelsens pkt. 12 for gjennomføringen av målinger. Tiltakshaver skal rapportere om resultater fra
utslippsmålingene i egenkontrollrapporteringen, jf. pkt. 12.5 i tillatelsen.
Fylkesmannen vil på bakgrunn av ny kunnskap kunne fastsette mer presise og eventuelt også
strengere grenser.
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Tiltakshaveren skal i løpet av første året av gjennomføre målinger av støvnedfall og av svevestøv for
å dokumentere at støvkravene blir overholdt. Måleperioden skal vare minst ett år og gjennomføres
ved nærmeste nabo. Dersom målingene viser at støvgrensene blir overskredet, må de fortsette til
det er gjennomført tiltak og det kan dokumenteres at grensene overholdes.

5.3. Utslippsreduserende tiltak
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, transport av
masser til anleggsområdet, områder for lossing/lasting, mv., som kan medføre skade eller ulempe
for miljøet, skal begrenses mest mulig.
Eventuelle klager på støv skal avviksbehandles, jf. pkt. 2.5.2.Om nødvendig må støvreduserende
tiltak iverksettes straks og tiltakshaveren skal skriftlig dokumentere hvilke tiltak som er iverksatt
for å avbøte støvplagen.

5.3. Luktutslipp
Det skal ikke forekomme noen luktutslipp fra tiltaket. Tiltak for å minimalisere eventuelle
luktutslipp skal foretas slik at tiltaket ikke medfører luktulempe som sjenerer lokale beboere jf.
pkt. 2.3.

5.4. Forbruk av brensel
Ved bruk av fyringsolje skal gjeldende lover og regler følges.

Tillatelse nr. [2018.0364.T ]
Tillatelse gitt: 20.11.2018 | Sist endret: -

Side 12 av 33

6. Støy
Tiltakets bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt
eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:
Tabell 3: Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger jf. punkt 12
Fase

Periode

Nærmere
beskrivelse av
tiltaksperioden

Oppstart
3.12.2018.
De mest
støyende
arbeidene
skal av
hensyn til
fuglelivet
være
avsluttet
innen
innen
15.3.2019.
Må være
avsluttet
senest
innen
1.4.2019.

Etablering av
rigg- og
kjørearealeravt
aking av
matjord

Måleperioden

3.4.2019
2.11.2020

Måling/testing
av fyllinger og
peler

Mellomlagring av
fyllmasser

2.11.2020
–
30.1.2021
eller
31.12.2023

Avsluttende
arbeider /
anleggsnedleggelse

1.10.2019
eller etter
år 2023

Forberedendeog
anleggsarbeider

Etableringen av
fyllinger og
installering av
peler
(transport,
håndtering av
masser).

Dag

Kveld

Natt

(kl.
07-19)
LpAekv12h

(kl.
19-23)
LpAekv4h

(kl.
23-07)
LpAekv8h

Søn/helligdager
(kl.
07-23)
LpAeq16h

65 dB(A)
Ingen aktivitet på anlegget1), og derfor
ingen støygrenser.

Støyende
arbeider skal
ikke
forekomme1)
Støyende
arbeider skal
ikke
forekomme1)

Nedkapping av
peler og
utkjøring eller
annen
disponering av
masser

Egen søknad om tillatelse etter forurensningsloven
skal sendes inn senest 30.4.2020.

1)

Iht. søknad

LpAeqT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir driftstiden i antall timer
Dersom impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere enn de
grenseverdier som er angitt i tabellen. Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med
varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen «highly impulsive sound» som definert i T1442 kapittel 6.
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Måling av støy skal utføres i henhold til gjeldene standarder. Se for øvrig tillatelsens pkt. 12 for
gjennomføringen av målinger. Tiltakshaver skal rapportere om resultater fra utslippsmålingene i
egenkontrollrapporteringen, jf. pkt. 12.5 i tillatelsen.
Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn og innenfor de tidsrom det er tillatt med
ulike aktiviteter ved anlegget, jamfør punkt 1.3. Støygrensene gjelder all støy fra tiltakets ordinære
virksomhet, inkludert intern transport på anleggssområdet og lossing/lasting av masser. Støy fra
ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.
Selv om støyen er innenfor de fastsatte grensene, skal det tas hensyn til at støyulempene for
omgivelsene blir minst mulig. Tiltakshaveren skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støy
fra tiltaket. Det skal etableres rutiner for varsling av naboer ved særskilt støyende aktiviteter som
avlasting av massefyllinger, pelingen, ol.
Tiltakshaveren skal utarbeide et støysonekart for tiltaket og oversende dette til kommunen og
forurensningsmyndigheten, jf. pkt 14.3. Støysonekartet skal vise røde og gule soner (jf. T-1442) og
støygrensene i tillatelsen. Støysonekartet skal holdes oppdatert.
Tiltakshaveren skal gjennom målinger dokumentere at kravene i tillatelsen overholdes. Dersom
målingene viser overskridelser av fastsatte grenseverdier, skal forurensningsmyndigheten varsles, og
støyreduserende tiltak skal straks iverksettes.
Tillatelsen er ikke til hinder for at andre myndigheter kan stille strengere krav til støy etter annet
regelverk, eksempelvis gjennom kommunale forksrifter.

7. Grunnforurensning og forurensede sedimenter
Tiltaket skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre
nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.
Tiltakshaveren plikter å holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på
anleggsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere
behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil
være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.
Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede sedimenter,
trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen/Fylkesmannen, jf.
forurensningsforskriften kap. 2.

8. Kjemikalier
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes på det omsøkte
anleggsområdet6, både som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel
begroingshindrende midler, vaskemidler, hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler.

6

ff. forsiden og pkt. 1.1. i tillatelsen
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For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal
tiltakshaveren dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og
miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.5 om
internkontroll.
Tiltakshaveren plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal
foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de
kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon,
bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter
tiltakshaveren å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe,jamfør
produktkontrolloven) § 3a.
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket7 og andre regelverk som
gjelder for kjemikalier.

9. Energi
9.1. Energiledelse
Tiltakshaver skal ha et system for energiledelse for tiltaket, for kontinuerlig, systematisk og
målrettet vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv
produksjon og drift. Systemet for energiledelse skal inngå i internkontrollen for tiltaket, jf. vilkår
2.5. og følge prinsippene og metodene angitt i norsk standard for energiledelse.
Systemet skal være etablert innen 1. desember 2018/oppstart.

9.2. Utnyttelse av overskuddsenergi
Tiltakshaver skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg
internt. Tiltakshavere skal også gjennom tiltak på eget anleggssområde legge til rette for at
overskuddsenergi skal kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjøres at dette ikke er
teknisk eller økonomisk mulig.

9.3. Spesifikt energiforbruk
Spesifikt energiforbruk skal beregnes årlig og være en del av internkontrollen for tiltaket.

7

jf. REACH-forskriften
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10. Egenprodusert avfall
10.1. Generelle krav
Tiltakshaver plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det
dannes avfall som følge av tiltaket. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes
begrenset mest mulig.
Tiltakshaver plikter å sørge for at all håndtering av produsert avfall, herunder farlig avfall, skjer i
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av
forurensningslovgivningen, herunder avfallsforskriften.
Avfall som oppstår ved tilatket skal søkes utnyttet i tiltakets produksjon. Slik utnyttelse må
imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven, samt fastsatt i denne tillatelsen.
Dersom tiltaket medfører at det oppstår avfall eller farlig avfall som tiltakshaveren selv ikke kan
håndtere på lovlig måte, skal dette avfallet leveres videre til godkjent mottak eller
behandlingsanlegg senest ett år etter at det er produsert.

10.2. Håndtering av farlig avfall
Tilatkshaveren skal håndtere (oppbevare og levere) farlig avfall i samsvar med gjeldende regelverk
om dette.8

11. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning
11.1. Miljørisikoanalyse
Tiltakshaver skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av arbeidene. Tiltakshaveren skal vurdere
resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann,
grunn, grunnvann og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle
forhold ved tiltaket som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader
inne på anleggsområdet eller utenfor. Ved modifikasjoner og endringer i driften skal
miljørisikoanalysen oppdateres.
Tiltakshaver skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de
helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

11.2. Forebyggende tiltak
På basis av miljørisikoanalysen skal tiltakshaver iverksette risikoreduserende tiltak. Både
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Tiltakshaveren skal ha en
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

8

jf. avfallsforskriften kap. 11
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11.3. Etablering av beredskap
Tiltakshaveren skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende
tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning.
Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som tiltaket til enhver tid representerer.
Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum en gang pr. år. Øvelsen skal legges opp i
forhold til de fastsatte mål for beredskapen.

11.4. Varsling av akutt forurensning
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift.9
Tiltakshaveren skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller, med en
redegjørelse for hendelsesforløpet, avviksbehandlingen og annen relevant informasjon.

11.5. Generelt
Tiltakshaveren skal rapportere om status for og utviklingen av beredskapen mot akutt forurensning i
egenkontrollrapporteringen.
Fylkesmannen forutsetter at tiltakshaveren kan legge frem mer utfyllende dokumentasjon, for
eksempel ved tilsyn, om virksomhetens aktiviteter knyttet til miljørisikoanalysen, de forebyggende
tiltakene og beredskapen.

12. Utslippskontroll og rapportering til Fylkesmannen
12.1. Kartlegging av utslipp
Tiltakshaveren plikter systematisk å kartlegge utslipp til luft og vann fra tiltaket. Dette gjelder både
diffuse utslipp og punktutslipp. Tiltakshaveren skal legge denne kartleggingen til grunn for
utarbeidelsen av programmet for utslippskontroll (punkt 12.3).
Tiltakshaveren skal også kartlegge virksomhetens bidrag til støy, jf. punkt 6.

12.2. Utslippskontroll
Tiltakshaveren skal gjennomføre målinger av utslipp til luft, vann, grunn, samt støy i omgivelsene.
Målinger omfatter volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning.
Målinger skal utføres slik at de blir representative for tiltakets faktiske utslipp og skal som et
minimum omfatte:
· utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i tillatelsen
· utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift
· utslipp av andre komponenter som kan ha miljømessig betydning og dermed er omfattet av
rapporteringsplikten
9
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Utslippsmålingene skal være representative for normal drift. Formålet med målingene er å
dokumentere at gitte krav overholdes.
Tiltakshaveren skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene
(volumstrømsmåling - prøvetaking – analyse – beregning) og velge løsninger som reduserer den totale
usikkerheten til et akseptabelt nivå. For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens som
sikrer representative prøver.
For utslipp av komponenter som er regulert i punktene 4 flg., skal tiltakshaveren årlig foreta en
faglig begrunnet vurdering av utslippsmengde og rapportere dette i henhold til punkt 12.6. dersom
målingene viser overskridelser av fastsatte grenseverider.

12.3. Kvalitetssikring av målingene
Tiltakshaveren er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret bl.a. ved å:
 utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard
benyttes. Tiltakshaveren kan benytte andre metoder enn norsk eller internasjonal standard
dersom særlige hensyn tilsier det. Tiltakshaveren må i tilfelle dokumentere at særlige
hensyn foreligger og at den valgte metoden gir representative tall for virksomhetens
faktiske utslipp.
 bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når volumstrømsmåling, prøvetaking og analyse
utføres av eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten dersom
slik tjenesteyter finnes.
 delta i sammenlignende laboratorieprøving (SLP) og/eller jevnlig verifisere analyser med et
eksternt, akkreditert laboratorium for de parameterne som er regulert gjennom presise
grenseverdier, når tiltakshaveren selv analyserer.
 jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av prøvetakingsmetoder og frekvenser gir representative prøver. Denne vurderingen skal utføres av fagkyndig
tredjepart.
 jevnlig utføre kontroll og kalibrering av måleutstyr

12.3. Program for utslippskontroll (måleprogram)
Tiltakshaveren skal ha et program for utslippskontroll som inngår i dens dokumenterte
internkontroll.
I programmet skal tiltakshaveren redegjøre for de kartlagte utslippene (punkt 12.1),
gjennomføringen av utslippskontrollen (punkt 12.2) og kvalitetssikring av målingene (punkt 12.3).
Programmet for utslippskontroll skal inneholde:
 en redegjørelse for tiltakets faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en oversikt
over alle utslippstrømmer, volum og innhold, til luft og vann
 en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling – prøvetaking
– analyse – beregning) for hver strøm og komponent
 en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for
måleutstyrskontroll og kalibrering
 en begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og
frekvens)
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en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse
hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering
av analyser med et akkreditert laboratorium
en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir

Det skal foretas en risikobasert overvåking ved at det tas ekstra stikkprøver i oppstartsperioden for
å få kartlagt tidlig forurensningsnivåer opp mot grenseverdiene i denne tillatelsen. Dette kan bety
at prøvetakingsprogrammet justeres når forurensningsnivåer og variasjoner blir kjent og meddeles
Fylkesmannen.
Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.
Tilatkshaveren er ansvarlig for å påse at måleprogrammet er tilstrekkelig for å kunne avdekke
eventuell uakseptabel forurensning.

12.4. Journalføring
Tiltakshaveren skal føre journal for farlig avfall som blir produsert på anleggsområdet, hvor alle
nødvendige opplysninger for viderelevering av farlig avfall ivaretas. Journalen skal være lett
tilgjengelig ved inspeksjon. De skal oppbevares i minst 3 år. Fylkesmannen kan pålegge
tiltakshaveren å sende forurensningsmyndighetene eller andre som myndighetene bestemmer, kopi
eller sammendrag av journaler.
Tiltakshaveren skal ta vare på alle prøveresultatene og annen dokumentasjon fra kontroll og
overvåking av driften. Opplysninger skal lagres i minst fem år, og de skal være tilgjengelig
ved tilsyn eller på forespørsel fra forurensningsmyndigheten, jamfør forurensningslovens § 50.

12.5. Rapportering til Fylkesmannen i Buskerud
Tiltakshaveren skal innen 1. mars hvert år rapportere utslippsdata fra foregående år via
egenkontrollrapportskjema. Egenkontrollrapportskjemaet ligger vedlagt tillatelsen.10 Rapportering
skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til virksomhetenes egenrapportering, se
www.miljodirektoratet.no.

13. Miljøovervåking
13.1. Overvåking av resipienter
Tiltakshaveren skal sørge for overvåking av mulige miljøeffekter av tiltaket i henhold til et
overvåkingsprogram. Dette gjelder så vel effekter på luft, grunn, vann, sedimenter og
naturmangfoldet i den grad dette er aktuelt.
Overvåkningsprogrammet skal innbefatte overvåkning i forkant, under og etter
tiltaksgjennomføringen.

10
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Tiltakshaveren er ansvarlig for å påse at overvåkingsprogrammet/-ene er tilstrekkelig for å kunne
avdekke eventuell uakseptabel forurensning.
Kopi av overvåkingsprogrammet/-ene skal oversendes til Fylkesmannen innen oppstart. Basert på
overvåkningsresultatene første år etter ferdigstillelse av hele tiltaket som er omfattet av denne
tillatelsen, må tiltakshaveren vurdere og begrunne behovet for ytterligere overvåkning. Vurderingen
og begrunnelsen sendes til Fylkesmannen til avgjørelse.

13.2. Overvåking etter vannforskriften
13.2.1. Undersøkelse av vannforekomst iht. vannovervåkingsprogram før tiltaket
igangsettes11
Tiltakshaveren skal undersøke kvalitetselementer i vannforekomsten som kan være direkte eller
indirekte påvirket av tiltakets utslipp. Undersøkelsen kan blant annet omfatte aktuelle biologiske
kvalitetselementer med støtteparametre og kjemiske kvalitetselementer, jf. vannforskriftens
vedlegg V. Eksempler på aktuelle kvalitetselementer kan blant annet være flora, fauna, oksygen- og
næringsstofforhold og miljøgifter i vannforekomsten.
Undersøkelsen må omfatte utslipp fra tiltaket, og samlet tilstand og påvirkning i vannforekomsten.
Data som fremskaffes ved undersøkelsen av vannlokaliteten, inklusiv sediment og biota, skal
registreres i databasen Vannmiljø. Data leveres på Vannmiljøs importformat, som finnes på
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no. Her finnes også oversikt over hvilken informasjon som
skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk.

13.2.1. Overvåking iht. vannovervåkingsprogram – under tiltakets gjennomførelse
Tiltakshaveren skal overvåke hvordan utslipp fra tiltaket påvirker tilstanden (økologisk og kjemisk)
tilstand i vannforekomsten. Overvåkingen skal gjennomføres etter vannforskriftens bestemmelser og
skal belyse påvirkning fra pågående og tidligere utslipp fra tiltaket.
Tiltakshaveren skal i samarbeid med nødvendig fagekspertise utarbeide et overvåkingsprogram og
redegjøre for hvilke elementer som vil bli undersøkt. Plasseringen av prøvetakingspunkter og
prøvetakingsfrekvens, samt hvordan og i hvilke medier (biota, sediment etc.) undersøkelsen vil bli
gjennomført, skal også begrunnes i programmet.
Der det pågår overvåking i regi av Fylkesmannen eller vannregionmyndighet skal tiltakshaveren så
langt det er mulig bidra i felles overvåkingsprogram med data for de kvalitetselementer i
vannforekomsten som kan være direkte eller indirekte påvirket av tiltakets utslipp.
Overvåkingen skal gjennomføres av fagkyndig uavhengig konsulent, i henhold til
overvåkingsprogrammet. Der det er hensiktsmessig kan selve prøvetakingen gjennomføres av
tiltakshaveren selv i samråd med konsulenten. Tiltakshaveren må i så fall redegjøre for dette i
overvåkingsprogrammet.

11
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Data som fremskaffes ved overvåking i vann, inklusiv sediment og biota, skal registreres i databasen
Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/). Data rapporteres på Vannmiljøs importformat.
Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs
kodeverk finnes på http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no.

14.2.2. Overvåkning etter tiltaksperioden
Tiltakshaveren skal gjennomføre overvåkning av berørte resipienter i etterkant av
tiltaksperioden. Dette for å sikre at utslipp under tiltaksperioden ikke har påvirket
vannkvaliteten i primærresipient slik at tilstandsklassen for resipienten er blitt dårligere.

13.4. Overvåking av grunn og grunnvann
Tiltakshaveren skal sørge for overvåking av grunn og grunnvann minst én gang hvert år.
Overvåkingen kan skje med en annen frekvens så fremt dette er basert på en systematisk vurdering
av forurensningsrisiko.
Resultatene fra overvåkingen skal sendes Fylkesmannen dersom reultatene viser negativ påvirkning
av grunnen og grunnvannet.

13.5. Overvåking av fuglelivet
Tiltakshaveren skal overvåke hvordan tiltaket påvirker fuglelivet i området. Tiltakshaveren skal i
samarbeid med nødvendig fagekspertise utarbeide et overvåkingsprogram. Overvåkingsprogrammet
må utformes slik at observasjoner/kartleggingene er representativ for normal drift, herunder at det
gjøres observasjoner/kartlegginger både i normale og støyende perioder.
Overvåkingsprogrammet, samt data / resultater som fremskaffes ved overvåking av fuglelivet i
området, skal sammen med en vurdering oversendes til Fylkesmannen i Buskerud.

14. Undersøkelser og utredninger
14.1. Utarbeidelse av støysonekart
Tiltakshaver skal utarbeide to støysonekart for tiltaket. Det ene skal vise støyutbredelsen i røde og
gule soner, jf. T-144212 kap. 2.2.1, og sendes kommunen og forurensningsmyndigheten. Det andre
skal vise hvilke områder som har støynivåer over og under støygrensene fastsatt under punkt 6 i
tillatelsen og sendes Fylkesmannen.
Støysonekartene skal sendes kommunen og Fylkesmannen dersom de viser overskridelser av
grenseverdier fastsatt i denne tillatelsen og T-1442.

12
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14.2. Generelt
Om det skulle vise seg nødvendig, kan Fylkesmannen kreve at tiltakshaveren foretar eller bekoster
undersøkelser eller utredninger for å redusere støv, utslipp av vann og øvrige utslipp fra anlegget,
jfr. forurensningsloven § 50. På bakgrunn av resultatene kan Fylkesmannen pålegge tiltakshaveren å
gjennomføre avbøtende tiltak.

14.3. Utarbeidelse av måleprogram
Tiltakshaveren skal iht. pkt. 12.3 utarbeide måleprogram for kontroll med utslipp av
rapporteringspliktige komponenter innen 1. desember 2018. Veildening til utarbeidelse av
måleprogram finnes på Miljødirektoratets nettsider.

15. Juridiske forhold
15.1. Tvangsmulkt
I medhold av forurensningsloven § 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt for å sikre at
tiltakene gjennomføres som forutsatt i utslippstillatelsen og i samsvar med gitte tidsfrister.

15.2. Straff
Overtredelse av tillatelsen eller vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven §
10. Ved overtredelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet til denne, kommer forurensningslovens
kapittel 10 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

15.3. Ansvarsforhold
Tiltakshaver – Bane Nor SF - er ansvarlig for at tiltaket «Fullskalaforsøket på Mælingen», som
reguleres etter denne tillatelsen, etableres og gjennomføres i henhold til de vilkår som er fastsatt,
selv om arbeidene utføres av andre/entreprenører. Det er fastsatt krav som skal sikre at de
viktigste forholdene knyttet til miljø blir ivaretatt. Det er likevel tiltakshaveren sitt ansvar å sørge
for at enhver form for forurensning og sjenanse fra tiltaket til enhver tid er på lavest mulig nivå.
Fylkesmannen vil også understreke at forurensning fra tiltaket isolert sett er uønsket, og at
virksomheten plikter å holde utslippene på et slikt nivå at unødvendig forurensning unngås. Ved
vurdering av hva som regnes som unødvendig skal det legges vekt på om skader eller ulemper i
naturen som følge av forurensningen kan reduseres med tilgjengelig teknologi innenfor rimelige
kostnader for tiltakshaveren
Tiltakshaveren plikter å varsle Fylkesmannen dersom det oppstår uforutsette situasjoner som er i
strid med tillatelsen eller vilkår i tillatelsen. Dersom pålagte tidsfrister ikke kan holdes skal melding
gis til Fylkesmannen i god tid før fristens utløp. Meldingen skal omfatte en søknad om forlengelse av
fristen inkludert hvor lenge fristen ønskes forlenget, samt en redegjørelse for forholdet.
Tillatelsen forutsetter at tiltakshaveren driver i tråd med krav i plan- og bygningsloven,
herunder kommuneplan og reguleringsplan fastsatt av kommunen.
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Tillatelsen fritar ikke tiltakshaveren for plikt til å innhente tillatelser fra andre myndigheter for
andre sider av virksomheten som gjelder for eksempel arbeidsmiljø, brann, elektrisitet,
eksplosjonsvern, smittevern, negativ påvirkning av drikkevannet, mv.
Tillatelsen fritar ikke tiltakshaveren for plikt til å betale erstatning for forurensningsskade,
jamfør forurensningsloven § 10 og kapittel 8.

15.4. Eierskifte
Hvis selskapet (Bane Nor SF) overdras til ny eier, fusjonere, fisjonere, på annen måte omdannes,
eller får ny eier med bestemmende innflytelse over selskapet, skal melding sendes Fylkesmannen i
Buskerud så snart som mulig og senest en måned etter eierskiftet.

15.5. Utskifting av utstyr
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr på anleggsområdet som gjør det teknisk mulig å
motvirke forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal Fylkesmannen
på forhånd gis melding om dette.
All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke
forurensning skal benyttes.

15.6. Nedleggelse
Hvis tiltaket blir avsluttet før det omsøkte tiltaket er gjennomført, eller enkelte faser i tiltaket blir
utsatt for periode, skal den ansvarlige gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare
for forurensninger, og det skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.
Fylkesmannen kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning.
Fylkesmannen kan pålegge tiltakshaveren eller underentreprenører å stille garanti for dekning av
framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.
Ved nedleggelse eller stans skal tiltakshaveren sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikata eller
ferdige varer, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall
håndteres i henhold til gjeldende forskrift. De tiltak som treffes i denne forbindelse skal rapporteres
til Fylkesmannen innen tre måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde
dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e)
kjøper(e).
Ved nedleggelse eller stans i tiltaket, skal tiltakshaveren sørge for at tiltaksområdet settes i
miljømessig tilfredsstillende stand igjen. Dersom tiltaket ønskes startet på nytt, skal det gis melding
til Fylkesmannen i god tid før start er planlagt.
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15.7. Endring av krav i tillatelsen
Fylkesmannen kan av hensyn til miljøet stille strengere krav enn det som fremgår av denne
tillatelsen. Endringer kan gjøres i henhold til § 18 i forurensningsloven.

15.8 Tilsyn
Tiltakshaveren plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger føre tilsyn med anleggene til enhver tid, jamfør forurensningsloven § 50.
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VEDLEGG 1 - Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.13
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår
uttrykkelig av vilkårene i pkt. 3 flg. eller de er så små at de må anses å være uten
miljømessig betydning

Metaller og metallforbindelser:
Arsen og arsenforbindelser
Bly og blyforbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser
Krom og kromforbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser

Forkortelser
As og As-forbindelser
Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser
Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:
Bromerte flammehemmere:
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)
Heksabromcyclododekan
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol)
Klorerte organiske forbindelser
1,2-Dikloretan
Klorerte dioksiner og furaner
Heksaklorbenzen
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17)
Klorerte alkylbenzener
Pentaklorfenol
Polyklorerte bifenyler
Triklorbenzen
Tetrakloreten
Trikloreten
Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter)
Tris(2-kloretyl)fosfat
Enkelte tensider:
Ditalg-dimetylammoniumklorid
Dimetyldioktadekylammoniumklorid
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
Dodecylfenol m. isomerer
2,4,6 tri-tert-butylfenol
Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)
Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS
Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer
Perfluoroktansyre
C9-PFCA – C14-PFCA

Vanlige forkortelser
Penta-BDE
Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE
HBCDD
TBBPA
EDC
Dioksiner, PCDD/PCDF
HCB
SCCP
MCCP
KAB
PCF, PCP
PCB
TCB
PER
TRI
TCEP
DTDMAC
DSDMAC
DHTMAC
NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE

PFOS, PFOS-relaterte
forbindelser
PFOA
PFNA, PFDA, PFUnDA,
PFDoDA,
PFTrDA, PFTeDA

Iht. d.d. Tiltakshaver er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert til enhver tid gjeldende liste over prioriterte
miljøgifter
13

Tillatelse nr. [2018.0364.T ]
Tillatelse gitt: 20.11.2018 | Sist endret: -

Side 26 av 33

Tinnorganiske forbindelser:
Tributyltinn
Trifenyltinn

TBT
TFT, TPT

Polysykliske aromatiske hydrokarboner

PAH

Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)

DEHP

Bisfenol A

BPA

Siloksaner
Dekametylsyklopentasiloksan
Oktametylsyklotetrasiloksan

D5
D4
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VEDLEGG 2 – Årlig rapporteringsskjema for anleggsarbeid
Jf. pkt 12.5 i tillatelsen
Skjemaet fylles ut per. 31. desember på grunnlag av data og opplysninger i driftsjournalen. Rapporten (6 sider) skal fylles ut og sendes innen
1. mars påfølgande år til Fylkesmannen.
Generelle data
Rapporteringsår
Navn på tiltaket
Foretaksnummer / org.nr. og bedr.nr.
Ansvarlig / konsesjonshaver (navn)
Anleggsadresse
Tillatelse datert og sist endret
Kommune for anlegget
Rapporten utfylt av (navn og stilling)
Tlf til kontaktperson:
Epostadresse
Dato
Epostadresse postmottak

Fylkesmannen i Buskerud
Telefon: 32 26 66 00
Telefaks: 32 26 66 56
E-post: fmbupost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/buskerud

Postadresse:
Postboks 1604
3007 Drammen
Orgnr. 946473111

Besøksadresse:
Statens Hus
Grønland 32, Drammen

Utslippskontroll – resultater fra utslippsmålinger, generell vurdering av status, jf. tillatelsens punkt 4, 5, 6 jf.12
og
beregning og vurdering av evt mulige den totale utslipp av miljøgifter (dersom det er aktuelt)
Påvirkning
av

Fastsatte
grenseverdier
i tillatelsen
(der dette er
fastsatt i

Resultat(er) fra
utslippskontrollen
/ generell
vurdering av
status

Avvik

Kommentarer
/vurderinger

tillatelsen)

vann
grunn
grunnvann
støy
støv
nærmiljø
Annet



Endringer av måleprogrammet for utslippskontroll (jf. pkt 12.3) i løpet av året?
Tema

Kommentar

Endring gjort på bakgrunn av?
Hvilke endringer er foretatt?
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Planlagte tiltak

Henvisning til evt.
dokumentasjon

Resultater og vurderinger på bakgrunn av overvåkingsprogrammene, jf. tillatelsens punkt 13.

Overvåking av

Kommentarer, vurderinger, observasjoner / målinger

Vann etter
vannforskriften
(jf. pkt 13.2.)
Grunn og grunnvann
(pkt 13.4.)
Fuglelivet
(13.5.)
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Disponering av egenprodusert avfall og farlig avfall, jf. tillatelsens punkt 10.
Avfallsfraksjon

Avfallstype

(næringsavfall, farlig avfall, masser, osv)

(oppgis i navn, (og
avfallsstoffnummer/EAL-kode

Kg/år

Levert til

dersom farlig avfall))

Totalt
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Mengde på anlegget per 31.12
(kg)

Evaluering av internkontroll, beredskap og andre merknader for anlegget, jf. pkt. 2.5. og 11.



Klager som virkomheten har mottatt (ant. klager fra naboer eller andre) som gjelder:
Type klage
Antall
Gjennomførte tiltak
Lukt
Støv
Støy
Utslipp til vann
Forsøpling
Annet



Har det vært avvik fra vilkår i tillatelsen?
Dersom ja, hvilke avvik?
Oppfølging av avvik i løpet av året
Gjennomførte tiltak
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Risikovurdering, handlingsplan og ledelsens gjennomgang
Tema

Kommentar

Gjennomførte eller planlagte tiltak etter
interne kontroller / revisjoner for å redusere
forurensningen til det ytre miljø
Siste oppdaterte risikovurdering med
handlingsplan (dato)
Eventuelle endringer i den årlige
miljørisikovurdering?
Største identifiserte risiko for forurensning
Neste planlagte oppdatering av risikovurdering?
Ledelsens gjennomgang



Gjennomførte eller planlagte tiltak etter Fylkesmannen sin kontroll eller tilbakemelding på eigenkontrollrapport:



Rapportering på beredskap – forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning:



Annen tilbakemelding til Fylkesmannen:
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