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kopi; Landbruksdepartementet

Oslo , 8 januar    2020

Sak; Kloakkslamdeponi i Ås kommune vis a vis Bølstad nedlagte deponi

Norges Miljøvernforbund(NMF) krever at Ås kommune ved adresserte 
etater oppretter kontakt med Follo Landbrukskontor og samordner 
saksbehandlingen og at kommunen som lokal forurensningsmyndighet 
tilser at forurensingsloven overholdes. 
Kloakkslamdeponiet må underlegges en vanlig byggesaksbehandling 
med KU. Gjødselforskriften er ikke tilstrekkelig.

Videre krever NMF at kommunen redegjør for innhold i det gamle 
Bølstad deponi mtp evt kjemisk avfall dumpet.

Bakgrunn
Det vises til NMF sin kontakt med Follo Landbrukskontor av juni 2019. Denne kontakten er klippet 
og limt inn i dette dokumentet. Det vises videre til vår befaring av juni 2019(bilder vedlagt)
Det vises videre til samtale på tlf denne uken med Gilbert på Miljø i Ås kommune.
Det fremgår av saken at det er ikke ressurser i Landbruksontoret til skikkelig redegjørelse for 
innhold i utslipp fra deponiet. Dette må kommunen komme på banen med snarest og sørge for
at alle virkninger av deponiet er redegjort for.

Videre må kommunen  vurdere å underlegge deponi-innehaver et krav til byggesaksbehandling 
med konsekvensanalyse av deponiet. NMF mener Forskrift om gjødselvarer som  er brukt i denne 
saken er for svak som hjemmel. Videre vil vi anføre at § 18 i denne med stor sannsylighet er brutt. 
NMF stiller seg og undrende til at kommunen gir tillatelse på bakgrunn av søknaden fra tiltakshaver
da denne er svært tynn,ikke dokumenterer noe som helst.

mailto:post@as.kommune.no


 Potensielt fare for forurensning av grunnvannet 

NMF er kontaktet av nabogruppe våren 2019. Det er her snakk om 
bekymring potensielt mtp forurensing av 
drikkevannskilder/Grunnvann mtp avrenning fra kloakkslamdeponiet.
Dette er meget alvorlig og kan i ytterste konsekvens medføre en 
anmeldelse til politiet hjemlet i straffelovgivningen på 
miljøkriminalitet.(strl § 240)

Sitat fra kontakt med Follo Landbrukskontor

start

Fra: Lars Martin Julseth <Lars.Martin.Julseth@as.kommune.no>
Sendt: torsdag 20. juni 2019 15:23
Til: Jan Hugo Holten
Kopi: Kristine Skaiaa Born
Emne: SV: Krav om umiddelbar stans i deponering av kloakkslam
 
ANG. DERES KRAV OM STANS  AV DEPONERINGAV KLOAKKSLAM
 
Vi kan opplyse om at tiltakshaver har stanset innkjøring av slam til den 
aktuelle plassen på eget initiativ. Vi vil bemerke at dette ikke dreier seg om
deponering av kloakkslam, men en omlastingsplass/ midlertidig lager for 
slam godkjent for bruk på jordbruksarealene til en driftsenhet i jordbruket. 
Vi har sendt saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken for ny vurdering i 
forhold til de spørsmål som reises av en nabos advokat. Follo 
landbrukskontor avventer Fylkesmannens behandling av saken.
 
Med vennlig hilsen
 
Lars Martin Julseth
Landbrukssjef
Telefon: 64 9620 81

Mobil: 970 65 846
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Fra: Jan Hugo Holten [mailto:jan.hugo@nmf.no] 

Sendt: 13. juni 2019 10:54

Til: Kristine Skaiaa Born

Kopi: Lars Martin Julseth

Emne: Krav om umiddelbar stans i deponering av kloakkslam

 
Det vises til oversendt dokumenter

mailto:jan.hugo@nmf.no
tel:970%2065%C2%A0846
tel:64%209620%2081
mailto:Lars.Martin.Julseth@as.kommune.no


Det fremgår at spesielt søknad fra tiltakshaver er så mangelfull at ;
*  NMF vil be om at inntil en utfyllende søknad med redegjørelse for 
avbøtende tiltak er på plass så må all mottak av kloakkslam stanses med 
umiddelbar virkning.
Dette innebærer at tillatelsen slik den foreligger i dag trekkes tilbake.
NMF er siste uken blitt kjent med saken og var på befaring den 12 juni 
2019. Vi er og kjent med den korrespondanse som er gjort bla via advokat 
(Fram) og at fylkesmannen er kontaktet og inne i bildet.
Mvh
Jan-Hugo Holten
Norges Miljøvernforbund (NMF)
Regionansvarlig Østlandet
Oslo
47832285

Skaff deg Outlook for Android

 
Fra: Kristine Skaiaa Born
Sendt: onsdag 12. juni, 15:41
Emne: Innsyn i dokumenter sak 17/00128
Til: Jan Hugo Holten
Kopi: Lars Martin Julseth
Viser til telefonsamtale i dag 12/6/19.
Vedlagt ligger søknad og vedtak i saken.

 
Det er som nevnt sendt over en betydelig mengde dokumenter til 
Fylkesmannen ifb med klage.

 
Hilsen
Kristine S. Born
Rådgiver
Tlf: 64 96 20 82

 

Sitat Slutt.

https://aka.ms/ghei36






gamle Bølstad Deponi – er kjemisk avfall fra Dynea dumpet her?

Forurensningsloven
Etter forurensningsloven har en hver plikt til å unngå forurensning jfr § 7. Kommunen er 
den nærmeste forurensningsmyndighet til kloakkslamdeponiet til daglig og skal normalt 
håndtere saker som handler om utslipp.



§ 7. (plikt til å unngå forurensning)

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 medhold av § 11.

Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for 

forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for å 

stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å trefe tiltak for å avbøte skader og 

ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder tiltak 

som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås.

Bestemmelsen i annet ledd gjelder også forurensning som er tillatt etter § 11 dersom det er åpenbart at vedtaket 

kan omgjøres etter § 18 første ledd nummer 1 eller 2. Tilsvarende gjelder dersom det av samme grunner er 

åpenbart at det etter § 9 tredje ledd kan gjøres unntak fra forskrift som tillater forurensning.

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å trefe tiltak etter annet ledd første til tredje punktum 

innen en nærmere angitt frist.

Straffeloven 
§ 240. Alvorlig miljøkriminalitet

Med fengsel inntil 15 år strafes den som forsettlig eller grovt uaktsomt

a)
forurenser luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av

slik skade, eller

b)
lagrer, etterlater eller tømmer avfall eller andre stoffer med nærliggende fare for følge som 

nevnt i bokstav a.

Med fengsel inntil 6 år strafes den som forsettlig eller grovt uaktsomt

a)
minsker en naturlig bestand av fredede organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet av 

utryddelse, eller

b)

påfører betydelig skade på område som er vernet ved vedtak med hjemmel i naturmangfoldloven

kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven § 77, svalbardmiljøloven 

kapittel III, lov om Jan Mayen § 2 eller lov om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land

m.m. § 2.

Forskrift om gjødselvarer av organisk opphav

§ 18.Plassering av anlegg og avstandskrav for husdyrgjødsel og avløpsslam

Anlegg for husdyrhold og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam må ikke plasseres på fomutsatte områder eller så

nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det medfører fare for forurensning.

Ved plassering av pelsdyranlegg og ved nyetablering av husdyrrom/gjødselanlegg må det legges vekt på at

topograf, vegetasjon og vindretning er slik at plasseringen ikke fører til luktproblemer.

Landbruksdepartementet er satt som kopi mottaker på denne henvendelsen. 
NMF vil anmode LD om å styrke gjødselforskriften mtp å unngå uheldige 
konsekvenser mtp forurensning.



Norges Miljøvernforbund(NMF) krever at Ås kommune ved adresserte 
etater oppretter kontakt med Follo Landbrukskontor og samordner 
saksbehandlingen og at kommunen som lokal forurensningsmyndighet 
tilser at forurensingsloven overholdes. Kloakkslamdeponiet må 
underlegges en vanlig byggesaksbehanling med KU.
Gjødselforskriften er ikke tilstrekkelig.

Videre krever NMF at kommunen redegjør for innhold i det gamle 
Bølstad deponi mtp evt kjemisk avfall dumpet.

For

Norges Miljøvernforbund 

                                       

Kurt W. Oddekalv                                                        

Leder                                                                           

 Jan - Hugo Holten

Saksbehandler marine og maritime saker


