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Under deler av tilsynet deltok også Mattin Lundhagen som representant for grunneier av
eiendommen med gnr/bnr 293/1 i Østre Toten kommune.
Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Kristian G Dyste & Sønn den 20.
februar 2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske
feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Innlandet avdekket fire avvik under inspeksjonen. Det ble ikke gitt noen
anmerkninger.
Fylkesmannen ser alvorlig på avvik nr. 1. Dette ble meddelt tydelig både før og under
tilsynet. Brandelva/Lenavassdraget er påvirket av finpartikler og næringssalter, og tilførslene
til vassdraget må reduseres for å bedre vannkvaliteten og forholdene for storørreten. I den
forbindelse har Kristian G Dyste & Sønn nylig fått tillatelse med vilkår til videre virksomhet
etter forurensningsloven. Det er blant annet satt vilkår i tillatelsen om håndtering av slam og
om konkrete rensetiltak. Det er nå avdekket at slam- og jordavfall fra bedriften over tid og
også helt nylig er tømt på kanten av og nedover en skråning mot bekk med utløp i Brandelva,
direkte i strid med vilkårene i tillatelsen.
Fylkesmannen i Innlandet Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Besøksadresse: Industrigata 17 (Lillehammer), Parkgata 36 (Hamar) Telefon: 61 26 60 00 Org. nr.: 974 761 645
E-post: fminpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/innlandet

Fylkesmannen varslet derfor pålegg om å gjennomføre tiltak for å begrense skadevirkningen
av hendelsen med hjemmel i forurensningsloven § 7 fjerde ledd både muntlig og skriftlig i
forkant av inspeksjonen. Fylkesmannen pålegger nå virksomheten, jf. punkt 4 i denne
rapporten, å fjerne slammet og jorda slik at ytterligere avrenning med tilførsel av finpartikler
og næringsstoffer til vassdraget begrenses og stanses. Vi varsler under samme punkt vedtak
om tvangsmulkt dersom tiltaket ikke gjennomføres innen den fristen som er satt.
Avvik:
1. Avfall fra grønnsaksvaskeriet er disponert i strid med forurensningsloven og krav i ny
utslippstillatelse
2. Vilkår i utslippstillatelsen om å loggføre tømming av slam er ikke fulgt
3. Internkontrollsystemet er mangelfullt for alt som vedrører ytre miljø, herunder
oppfølging av krav i utslippstillatelsen
4. Virksomheten kan ikke dokumentere at de overholder leveringsplikten for farlig avfall
Avvikene er nærmere beskrevet under punkt 7, fra side 5 og utover i denne rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
25. februar 2020
dato

Line Andersen
kontrollør

Fylkesmannen i Innlandet

Tore Pedersen
avdelingsdirektør

Kopi av rapporten sendes til:
 Grunneier av eiendom med gnr/bnr 293/1 i Østre Toten kommune
 Østre Toten kommune
 Mattilsynet
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: KRISTIAN G DYSTE & SØNN
Organisasjonsnr.: 973706616

Eies av: 976555341

Bransjenr. (NACE-kode): 01.130 - Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
Kontrollert enhet
Navn:

Kristian G Dyste & Sønn

Anleggsnr.: 3442.0057.01

Kommune: Østre Toten

Fylke: Innlandet

Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling
Tillatelse gitt: 03.12.2019

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å følge opp melding om en konkret hendelse som
Fylkesmannen mottok mandag 17. februar 2020. Formålet med inspeksjonen er å følge opp
hendelsen og kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven
overholdes. Inspeksjonen ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll



Avfall

Rapporten omhandler avvik som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig
tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Kristian G Dyste & Sønn plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Kristian G Dyste & Sønn innen
16. mars 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
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Vi ser alvorlig på avvik nr. 1, som var bakgrunnen for at denne inspeksjonen ble gjennomført.
Kristian G Dyste & Sønn må redegjøre særskilt for hvordan dette avviket er rettet innen
samme frist, 16. mars 2020. Denne særskilte redegjørelsen må inneholde nærmere angivelse
av forslag til alternativt, kartfestet og avgrenset område for mellomlagring av slam og jord
før avfallet gjenbrukes som jordressurs. Den må videre inneholde dokumentasjon utarbeidet
av kompetent fagperson eller firma, for at grunnen her er egnet for å drenere vekk vann slik
at avrenning med høyt innhold av partikler og næringsstoffer ikke når nærliggende vann og
vassdrag.
Gjennomføringen av tiltakene vil bli fulgt opp ved ny inspeksjon.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fminpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Innlandet v/Line Andersen.

4. Pålegg om tiltak for å begrense videre forurensning og varsel om
tvangsmulkt for gjennomføring av tiltaket
Pålegg om tiltak for å begrense videre forurensning
Fylkesmannen pålegger Kristian G Dyste & Sønn å fjerne slam- og jordmassene som er tømt i
skråningen på eiendommen med gnr/bnr 293/1 i Østre Toten kommune. Massene skal
fjernes ned til opprinnelig grunn for å begrense videre forurensning med partikkel- og
næringsholdig vann til bekken nedenfor ved større nedbørsmengder. Arealet der massene er
fjernet skal deretter sås til med gras eller lignende for å binde opp jorda i overflaten så raskt
som mulig i etterkant.
Massene skal være fjernet innen 31. mars 2020. Dokumentasjon i form av bilder skal
oversendes på e-post (fminpost@fylkesmannen.no) som stiles til Fylkesmannen i Innlandet
v/ Line Andersen. Bildene skal oversendes så raskt som praktisk mulig.
Pålegget er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 7.
Klageadgang
Pålegget er å anse som et enkeltvedtak som kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven.
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes
via Fylkesmannen i Innlandet. Fristen for å klage er tre uker etter at denne rapporten er
mottatt.
Varsel om tvangsmulkt for gjennomføring av tiltaket
Fylkesmannen varsler samtidig at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt jf. forurensningsloven
§ 73 dersom tiltaket ikke gjennomføres innen den angitte fristen. Tvangsmulkten vil påløpe
dersom tiltaket ikke er gjennomført innen tre uker etter at vedtak om tvangsmulkt er fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 40 000,-.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til
Fylkesmannen i Innlandet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.
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5. Vedtak om gebyr for inspeksjonen

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 20. februar
2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll med hjemmel i forurensningsloven utført
av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for
kontroll av virksomheter er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Kristian G Dyste & Sønn bli ilagt et
gebyr på kr 20 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer
gebyrsats 3 for tilsyn av inntil én dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra
Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens
kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell
klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via
Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken
videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende
virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar
klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Innlandet (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Avfall fra grønnsaksvaskeriet er disponert i strid med forurensningsloven og krav i ny
utslippstillatelse
Avvik fra:
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 (plikt til å unngå
forurensning)
Tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Innlandet datert 3. desember 2019,
punkt 3.1.1
Kommentarer:
Forurensningsloven § 7 sier at «ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre
fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i
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medhold av § 11». Kristian G Dyste & Sønn fikk i likhet med de to andre store
grønnsaksvaskeriene i Kolbu tillatelse med vilkår for videre virksomhet etter
forurensningsloven § 11, som trådte i kraft 3. desember 2019. Formålet med disse
tillatelsene er å redusere tilførselen av finpartikler og næringsstoffer til
Brandelva/Lenavassdraget, for å bedre tilstanden i vassdraget inkludert oppvekstforholdene
for storørreten. I tillatelsen er det derfor satt tydelige krav (vilkår) til rensing av vaskevann,
drift og vedlikehold av renseløsningene, herunder fjerning av slam slik at de fungerer
optimalt, samt disponering av jord, slam og annet avfall fra virksomheten.
Under tillatelsens punkt 3.1.1 er det blant annet satt vilkår om at «ved fjerning av slam skal
det gjøres tiltak for å sikre at all avrenning ledes tilbake til rensesystemet og ikke ut i terreng,
til dreneringsledninger eller grøfter med direkte utslipp til vassdrag». Videre framgår det av
tillatelsen, under punkt 3.2 om slam og jord, at «slam kan benyttes direkte som en
jordressurs disponert lokalt etter avvanning og mellomlagring dersom det er uten risiko for
spredning av plantesykdommer, forutsatt at (…) eventuell mellomlagring skjer uten risiko for
avrenning av partikkel- og/eller næringsholdig vann til resipient» (vår utheving). Resipient
betyr i denne sammenheng bekk, elv, innsjø, myr eller annen vannkilde.
Fylkesmannen fikk mandag 17. februar et tips om at det nylig var tømt større mengder slam
nedover i en skråning mot en bekk som har utløp i Brandelva ca. 350 meter nedstrøms.
Slammet hadde rent bredt utover og helt ned til bekkeløpet (se bilder og kartutsnitt
nedenfor). Ved hjelp av politiet ble det i løpet av tirsdag 18. februar oppklart at dette var
slam med opprinnelse hos Kristian G Dyste & Sønn, og at tømmingen hadde skjedd i samråd
med grunneier av eiendommen gnr/bnr 293/1 i Østre Toten kommune (Lundhagen). Under
tilsynet kom det fram at det har vært praksis over mange år at alt slam- og jordavfall fra
grønnsaksvaskeriet er transportert hit for mellomlager før gjenbruk på jorder hos begge
parter, i forbindelse med at Lundhagen produserer gulrøtter som vaskes hos Kristian G Dyste
& Sønn. Denne praksisen har det ikke vært opplyst om gjennom den felles søknadsprosessen
om utslippstillatelser fra de tre grønnsaksvaskeriene i Kolbu.
Slam- og jordavfall som tidligere er transportert hit ligger i en stor haug utover kanten som
heller ned mot bekken. Haugen inneholder også stedvis store mengder gulrøtter. (Se bilder
nedenfor.) Slammet som nylig ble tømt og avrenning fra området når først et avlangt
rensebasseng som er etablert i etterkant av en sedimenteringsdam, begge deler beliggende i
selve bekkeløpet. Men Fylkesmannen pekte under tilsynet på at større nedbørsmengder
uten tvil vil føre til kraftig avrenning av både partikkelholdig og næringsrikt vann til bekken
og videre ut i Brandelva/Lenavassdraget fra slam- og jordhaugen og slammet som ligger i
skråningen. Grunneier har opplyst at sedimenteringsdammen ble etablert for ca. 15 år siden,
og at den benyttes sommerstid for å rense vann etter vask av gulrotlageret. Vannet ledes til
dammen via en ledning fra lageret.
Fylkesmannen formidlet at praksisen med tømming og mellomlagring av slam og jord på
denne måten må opphøre umiddelbart.
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Til venstre: Bilde mottatt på e-post 18. februar 2020 viser hvordan slammet har rent helt ned til rensedammen
som ligger i bekk. Til høyre: Kart som viser ca. område for deponering/ mellomlagringen av slam og jord fra
virksomheten (rød sirkel) og avrenningen mot bekk (pil). I rett linje er det ca. 300 m avstand til Brandelva (rød
linje), bekken løper ut i Brandelva (øverst i kartet) anslagsvis rundt 350 meter nedstrøms for utslippet.

Til slutt i rapporten er det satt inn bilder som ble tatt under inspeksjonen den 20. februar.
Avvik 2
Vilkår i utslippstillatelsen om å loggføre tømming av slam er ikke fulgt
Avvik fra:
Tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Innlandet datert 3. desember 2019,
punkt 3.1.1
Kommentarer:
Slam skal i henhold til utslippstillatelsen fjernes jevnlig og så hyppig fra renseløsninger at den
enkelte anleggsdels tiltenkte funksjon ivaretas. Det er under punkt 3.1.1 satt vilkår om at
«tømmingene skal loggføres, herunder et anslag for volumer som er fjernet og hvordan
slammet er disponert. Volum/mengde jord som er fjernet fra grønnsakene før vask og
hvordan jorda er disponert skal inkluderes i samme logg.»
Ved virksomheten fjernes det jevnlig slam fra fire synkekummer. Hyppigheten er svært
varierende siden behovet for å fjerne slam avhenger av årstid og spesielt av hvor store
nedbørsmengder det var når rotgrønnsakene som vaskes ble tatt opp av jorda. Er det tørt
faller mye av jorda av direkte når de tas opp, mens når jorda er bløt blir det mye som henger
på grønnsakene. På det verste kan det være behov for å tømme synkekummene opptil to
ganger i uka. Det er størst aktivitet i høst- og vinterhalvåret. Krav i utslippstillatelsen ble
forhåndsvarslet 27. september og trådte i kraft 3. desember 2020. Det kom imidlertid fram
under tilsynet at loggen for fjerning av slam og jord ennå ikke er etablert.
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Avvik 3
Internkontrollsystemet er mangelfullt for alt som vedrører ytre miljø, herunder oppfølging av
krav i utslippstillatelsen
Avvik fra:
Tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Innlandet datert 3. desember 2019,
punkt 2.7
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Kommentarer:
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift
om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter jf. også utslippstillatelsens
punkt 2.7. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder
krav i tillatelsen, forurensningsloven og relevante forskrifter til forurensningsloven som f.eks.
avfallsforskriften.
Innehaver av virksomheten sa under tilsynet at de hadde de har et etablert
internkontrollsystem, men innrømmet at hensynet til ytre miljø og overholdelse av
utslippstillatelsen, forurensningsloven og relevante forskrifter til forurensningsloven, ikke er
inkludert som tema i dette internkontrollsystemet.
Fylkesmannen orienterte om at metodikken for ytre miljø er den samme som for det
systematiske arbeidet med helse og sikkerhet i henhold til internkontrollforskriften.
Fylkesmannen pekte på at det er viktig å tenke gjennom alle forhold ved virksomheten der
det kan være risiko for utslipp til ytre miljø (til luft, vann eller grunn) i en miljørisikoanalyse.
Det er videre viktig å tenke gjennom og lage en prioritert handlingsplan for eventuelle tiltak
som kan redusere sannsynligheten for eller konsekvensen av utslipp, samt å innarbeide en
forståelse blant de ansatte om at de også skal melde fra om hendelser som har betydning for
som avvik. Vi viser for øvrig til internkontrollforskriften § 5, som gjennomgår hva
internkontroll innebærer.
Avvik 4
Virksomheten kan ikke dokumentere at de overholder leveringsplikten for farlig avfall
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 (farlig avfall)
§§ 11-8 (leveringsplikt) og 11-12 (virksomhetenes deklarasjonsplikt om avfallets innhold)
Kommentarer:
Avfallsforskriften § 11-8 stiller krav til virksomhet hvor det oppstår farlig avfall om at dette skal
leveres til godkjent mottak. Avfallet skal leveres minst én gang per år dersom den totale
mengden farlig avfall overstiger 1 kg. Ved levering av avfall skal det i henhold til § 11-12 i
avfallsforskriften fylles ut et deklarasjonsskjema som dokumenterer avfallets sammensetning og
hvor det er levert. Selv om det er inngått avtale med ekstern operatør om håndtering av farlig
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avfall, er det et krav om at den som har leveringsplikt skal kunne fremvise dokumentasjon på at
dette er levert, jf. § 11-8 siste ledd. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst tre år av den som
har leveringsplikt.
Under tilsynet kom det fram at virksomheten blant annet leverer spillolje. Ansvaret for dette er
delegert fullt og helt til en fast ansatt. Innehaver av virksomheten kunne ikke redegjøre nærmere
for hvordan dette ble praktisert annet enn å oppgi navnet på transportfirmaet som blir brukt.
Det kunne heller ikke framvises noen dokumentasjon på at farlig avfall er levert.
Fylkesmannen har søkt etter virksomhetens deklareringer av farlig avfall på
avfallsdeklarering.no, men kan ikke finne annet enn at virksomheten har levert og deklarert
«Bekjempningsmidler uten kvikksølv, EAL-kode 020108» i november 2015.

8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Andre forhold

Fylkesmannen har i utslippstillatelsen av 3. desember 2019, under punkt 3.2 om slam og
jord, presisert at dersom det er risiko for spredning av planteskadegjørere/-sykdommer, er
bedriften selv ansvarlig for å gjøre nødvendige tilleggsavklaringer med Mattilsynet som rette
myndighet. Mattilsynet er kopimottaker av utslippstillatelsen med oversendelsesbrev av
samme dato, og får også kopi av denne inspeksjonsrapporten.

10.Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:




Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

11.Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:
 Farlig avfall fra virksomheter (TA-2945)
 Gebyr ved kontroll (TA-2608)
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Bilder som ble tatt under inspeksjonen den 20. februar 2020:

Øverste bilde viser slammet som har rent nedover, nå med et tynt snølag oppå (nedbøren gikk over til
regn samme dag). Nederste bilde viser skråningen der slammet har rent nedover mot bekkeløpet fra
avstand. (Foto: Fylkesmannen i Innlandet.)
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Øverste bilde viser tømmeplassen og jord- og slamhaugen som ligger øverst i skråningen. Trevirket m.m. som
ligger samme sted tilhører grunneier. Nederste bilde viser en betydelig mengde gulrøtter som ligger midt i
haugen. (Foto: Fylkesmannen i Innlandet.)
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