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Utsatt frist - etablering av renseanlegg - Hauka deponi - Midtre Gauldal
kommune
Ny frist for etablering av fullskala renseanlegg er 1.7.2018. Endring av vilkår
3.5.3 i bedriftens tillatelse.
Bedriften må innen 1.4.2017 sende inn en miljørisikovurdering med
konsekvenser og tiltak, og et prøvetakingsprogrammet med parametre og
frekvens.

Fylkesmannen har mottatt en søknad om utsatt frist for etablering av
renseanlegg ved Hauka deponi i Midtre Gauldal kommune. Søknaden er sendt av
Rambøll på vegne av Norsk Gjenvinning AS Region Midt-Norge.
Opprinnelig frist for etablering av renseanlegget var gitt i deponiets tillatelse.
Fristen var 1.6.2016. Etter søknad ble fristen forlenget til 31.12.2016 i brev av
3.8.2016.
Renseanlegget skal etableres etter et krav i gjeldende tillatelse av 6.11.2015,
pkt. 3.5.3 Sigevannshåndtering. Resultater fra overvåking av sigevann og
resipient over tid har vist at det er behov for å etablere ytterligere rensetrinn ved
anlegget.
Før den første fristen gikk ut etablerte bedriften et prøveprosjekt for rensing av
deler av sigevannet fra Hauka deponi. Kapasiteten er ikke god nok til å håndtere
alt sigevannet fra deponiet. Det er heller ikke lagt frem resultater som viser at
anlegget har tilstrekkelig effekt.
Norsk Gjenvinning har i dialog med Midtre Gauldal kommune blitt pålagt å lage
reguleringsplan for tiltaket. Med bakgrunn i tiltakets størrelse har
planmyndigheten også satt krav om konsekvensutredning knyttet til tre tema:
landskap/topografi, naturmangfold og forurensning i grunnen.
Bedriften skriver i søknaden om utsatt frist at planprosessen er igangsatt.
Fylkesmannen er i møte 13.1.2017 forelagt en fremdriftsplan som legger opp til
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en godkjent plan i januar 2018. Rambøll som konsulent for Norsk Gjenvinning vil
søke om dispensasjon for bygging av renseanlegget parallelt med prosessen med
reguleringsarbeidet.
Fylkesmannen kan vanskelig stille krav som ikke er i tråd med godkjent plan
eller dispensasjon fra planmyndigheten.
Vurdering etter vannforskriften
I følge vannforskriften § 4-6 skal tilstanden i overflatevann og grunnvann
beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at
vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand.
I Vann-Nett er vannforekomsten Kroabekken vurder til dårlig økologisk tilstand,
og dårlig kjemisk tilstand. Vannforekomsten er påvirket av sigevann fra
deponiet. Det er nødvendig med tiltak for å redusere påvirkningen.
Vannforskriften § 12 gir åpning for ny aktivitet eller nye inngrep som likevel i en
liten grad kan påvirke tilstanden i resipienten negativt. Fylkesmannen vurderer
at det er mulig å rense utslippet fra deponiet slik at bestemmelsen i (§ 4-6) i
vannforskriften kan overholdes.
Vurdering etter naturmangfoldloven
I følge naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.
§ 8 – kunnskapsgrunnlaget
Status på vannkvaliteten i sigevann, grunnvann og resipient er delvis kartlagt og
skal kartlegges ytterligere. Fylkesmannen minner om at kunnskapsgrunnlaget
skal utvides med kartlegging av grunnvann og nærliggende bekk, vilkår 3.6 i
tillatelsen av 6.11.2015. Regelmessige overvåking av kjemiske og økologiske
parametre vil hele tiden gi grunnlag for å vurdere eventuell påvirkning fra
utslippet.
§ 9 – føre-var-prinsippet
Utslippene skal følges opp med undersøkelser og målinger i vannforekomsten, og
resultatene av dette vil være med i vurderingen av om det trengs ytterligere
rensing. Utsettelsen av etableringen av fullskalarenseanlegg medfører utslipp i
bekken over en lengre periode enn det som lå til grunn for vurderingen da
tillatelsen ble utformet. Fylkesmannen har derfor bedt bedriften utarbeide et
prøvetakingsprogram slik at den økte belastningen kan dokumenteres.
§ 10 – samlet belastning
Resipienten, som her er Krotabekken, er allerede karakterisert til å ha dårlig
økologisk tilstand og dårlig vannkvalitet (jfr. vann-nett). Utsettelsen av
etablering av fullskala renseanlegg medfører ytterligere belastning. Dette
medfører krav om ytterligere prøvetaking og en risikovurdering av utslippet og
evt forringelse av vannkvaliteten iht. miljømål.

3

§ 11 – kostnadene ved miljøforringelse
Det er tiltakshaver som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade
på naturmangfoldet som tiltaket volder. Bedriften må derfor følge opp utslippet
og resipienten med målinger av sentrale parametre og etableringen av
renseanlegg. Hvis det viser seg at belastningen fra driften blir for stor, må
bedriften ta kostnadene med forbedringstiltak, evt. ekstra rensetrinn.
§ 12 – miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det skal tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering som ut fra en
tidligere, nåværende og framtidig bruk av naturmangfoldet og økonomiske
forhold gis de beste samfunnsmessige resultatene.
Bedriften plikter å redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige
kostnader. Anlegget skal benytte best tilgjengelige teknikker så langt som råd,
når dette ikke medfører urimelige kostnader.
Vedtak
For å begrense virkningen av driften av deponiet uten tilstrekkelig
rensekapasitet, ber Fylkesmannen bedriften utarbeide og sende inn en
miljørisikovurdering med konsekvenser og tiltak for å redusere påvirkningen fra
deponiet frem til et fullskala renseanlegg er satt i drift. Risikovurderingen skal
være Fylkesmannen i hende innen 1.4.2017.
Bedriften må også utarbeide og følge et prøvetakingsprogram som viser hvilken
effekt pilotrenseanlegget har på utslipp fra deponiet. Prøvetakingsprogrammet
med parametre og frekvens skal være Fylkesmannen i hende innen 1.4.2017.
Programmet skal følges så leng det renner vann gjennom pilotanlegget,
minimum til et fullskala renseanlegg er på plass.
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av
13. mars 1981 nr. 6, § 11 jfr. § 16.
Endringen i vilkår 3.5.3 i tillatelsen av 6.11.2015 er gjort i medhold av § 18
(endring og omgjøring av tillatelse).
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med
rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram
eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En
eventuell klage 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. Klagen skal sendes om Fylkesmannen.
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen 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.
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Varsel om tvangsmulkt
Det varsles herved i henhold til forvaltningsloven § 16 om at det vurderes å fatte
vedtak om tvangsmulkt for å sikre at renseanlegg for Hauka deponi blir etablert,
og dokumentasjon oversendt innen fristen.
Et vedtak vil gå ut på at en tvangsmulkt på kr. 50 000,- påløper dersom
Fylkesmannen ikke har mottatt dokumentasjon senest 1. juli 2018 som viser at
renseanlegg i tråd med vilkår 3.5.3 er etablert. Hjemmelen for bruk av
tvangsmulkt er forurensningsloven § 73.
Dersom virksomheten ønsker å kommentere varselet, ber vi om at dette skjer
innen 2 uker etter at brevet er mottatt.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
Ass. miljøverndirektør

Sigrid Lund Drage
seniorrådgiver
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