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Pålegg etter forurensningsloven om overvåkning av Tussetjern, Ski 
kommune

Fylkesmannen i Oslo og Akershus pålegger Bulk Eiendom AS med hjemmel i 
forurensningsloven § 51 å gjennomføre undersøkelser av Tussetjern samt vurdere
behovet for tiltak i forbindelse med utslippene av nitrogen ved anleggsarbeidene som er 
blitt gjennomført på Fugleåsen i Ski kommune.

Resultatene fra undersøkelsen skal oversendes Fylkesmannen innen 1.3.2013.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til brev datert 23.11.2012 der det gis varsel om at 
Fylkesmannen vurderer å gi Bulk Eiendom AS pålegg om å gjennomføre overvåking av 
Tussetjern i Ski kommune.

Bakgrunn
Fylkesmannen i Oslo og Akershus fikk i brev datert 22.10.2012 fra Ski kommune 
informasjon om at det er blitt avdekket betydelig nitrogenforurensning av Tussetjern. 
Hovedkilden til økningen av nitrogen i Tussetjern er sprengningsarbeider og oppfylling for et 
større næringsområde på Fugleåsen på Langhus i Ski kommune. 

NIVA har på oppdrag for Vannområdet PURA (Årungen-, Gjersjøvassdraget og 
Bunnefjorden) overvåket innsjøer og bekker/elver i Vannområdet. Tussetjern er en av de 
utvalgte innsjøene, der det er blitt tatt månedlige prøver i perioden mai til oktober 2012. 

Data fra 2008 til 2001 viser at Tussetjern har hatt totalnitrogenverdi på rundt 1000 µg/L. I 
2012 har det blitt målt totalnitrogenverdier på 2500 – 3100 µg/L. Det er tatt prøver før og i 
løpet av anleggsarbeidene som har pågått på Fugleåsen, og det er målt svært høye verdier av 
totalnitrogen i sidebekken som drenerer anleggsområdet nedstrøms etter at anleggsarbeidene 
startet. Det skal i denne forbindelse nevnes at Fylkesmannen i en forhåndsuttalelse i desember 
2009 tok opp spørsmålet om overvannshåndtering og forholdet til vannkvalitet og 
naturområder nedstrøms anleggsområdet. 

I planbeskrivelsen i 2010 ble dette kommentert som følger: ”For utbygging vil det legges til 
grunn prinsipper som sikrer håndtering av avrenning/ overvann på tilfredsstillende måte for å 
beskytte omkringliggende vannressurser. Dette er tatt inn som reguleringsbestemmelse.” Det 
ble også vist til tilleggsutredninger om bl.a. biologisk mangfold, overvannshåndtering og 
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avrenning samt en risiko- og sårbarhetsanalyse som fulgte planforslaget. På grunnlag av 
planbeskrivelsen har det således ikke vært grunn til å påregne så høye nitrogenverdier i 
bekker og vann som det man nå har avdekket.   

Varsel om pålegg
Fylkesmannen varslet i brev datert 23.11.2012 om at Fylkesmannen vurderte å gi pålegg om 
gjennomføring av ytterligere undersøkelser i nærliggende bekk av anleggsområdet med 
hensyn til om bekken er blitt påvirket av utslippet av nitrogen. 

Fylkesmannen mottok merknader til varselet i brev datert 18.12.2012. Bulk Eiendom AS
presiserer i sin tilbakemelding at det er selskapene Bulk Langhus I AS og Bulk Langhus II AS 
som er hjemmelshavere til de aktuelle eiendommene der anleggsarbeidene fant sted og 
dermed rett adressat for videre oppfølging. Bulk Eiendom AS informerer samtidig om at det 
vil bli tatt ytterligere prøver av Tussetjern, og at det er inngått avtale med Limno-Consult for 
å få gjennomført prøvetakingen. Det er i denne sammenheng ønskelig med dialog med 
Fylkesmannen med hensyn til hvordan prøvetakingen skal gjennomføres og over hvor lang 
periode.

Forurensningslovens bestemmelser
Bygge- og anleggsvirksomhet som kun er midlertidig og hvor det kun er tale om vanlig
forurensning, er tillatt uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven, jf. § 8 første ledd punkt 
3. Virksomheter som ikke oppfyller disse kravene, må ha utslippstillatelse etter 
forurensningsloven.

Det er Fylkesmannen som er forurensningsmyndighet vedrørende større anleggsvirksomhet.
Det skal her understrekes at det kun er vanlig forurensning som er tillatt. Medfører
anleggsdriften en forurensning som må karakteriseres som ikke normal i forhold til art og
omfang, vil det kreves at det søkes om tillatelse etter forurensningsloven. I vurderingen av om 
en midlertidig anleggsvirksomhet medfører vanlig forurensing, må det ved siden av utslippets 
art og omfang også tas hensyn til hvordan forurensingen påvirker resipienten.

Tiltakshaver er ansvarlig for å gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere omfanget av 
forurensingen knyttet til anleggsvirksomheten. Ved større anleggsvirksomhet skal det 
gjennomføres en miljørisikovurdering som også innbefatter anleggsfasen. På bakgrunn av 
miljørisikovurderingen skal det utarbeides et miljøoppfølgingsprogram som beskriver hvilke 
tiltak som skal iverksettes for å redusere forurensning av nærliggende resipient.

Fylkesmannen vil ved større anleggsvirksomhet vurdere behovet for en tillatelse etter
forurensingsloven på bakgrunn av gjennomført miljørisikovurdering og utarbeidet
miljøoppfølgingsprogram. Et kontroll – og overvåkingsprogram vil være en viktig del av
miljøoppfølgingsprogrammet.

Fylkesmannen som forurensningsmyndighet for midlertidig anleggsvirksomhet kan stille krav
om at drift- og drensvannet skal renses før påslipp til overvannsledning/utslipp til resipient. 

Fylkesmannens vurdering
I henhold til forelagte rapport utført av NIVA, kan utslippet av nitrogen ha medført en 
forringelse av det biologiske mangfoldet i Tussetjern.  
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På bakgrunn av de høye verdiene av totalnitrogen i vassdraget nedstrøms anleggsområdet ser 
Fylkesmannen det som en stor sannsynlighet at de høye nitrogenverdiene skyldes utvasking 
av nitrogen etter sprengningsarbeidene som er blitt gjennomført. I henhold til informasjon 
Fylkesmannen sitter med er sprengmassene gjenbrukt på området og det kan være en viss fare 
for at det fortsatt lekker ut nitrogen til vassdraget.  

I følge NIVA vil ikke nødvendigvis strengstoffrestene i seg selv være giftig for 
vannbiologien. Tussetjern har i utgangspunktet høye konsentrasjoner av totalnitrogen, og det 
er lite sannsynlig at det er nitrogen som er den begrensende faktor for algeveksten i innsjøen. 
En videre økning av totalnitrogen vil først få konsekvenser dersom totalfosforkonsentrasjonen 
også øker, da det må være en viss balanse mellom nitrogen og fosfor for å få økt algevekst. 
Dersom fosforinnholdet i Tussetjern skulle øke vil man kunne få en økt algevekst med 
dominans av blågrønnalger som kan være toksinproduserende. 

I henhold til vannforskriftens kriterier for klassifisering av miljøtilstand i elver og innsjøer 
ligger Tussetjern i tilstandsklasse svært dårlig i 2012 på bakgrunn av totalnitrogeninnholdet. I 
2011 lå Tussetjern i tilstandsklasse dårlig. Fylkesmannen ser det som uakseptabelt at 
tilstandsklassen er blitt forværet i 2012 grunnet økt tilførsel av totalnitrogen.

Fylkesmannen ser behov for at det gjennomføres undersøkelser i bekken oppstrøms og 
nedstrøms anleggsområdet samt innløpet til Tussetjern. Dette for å få kartlagt om det fortsatt 
foregår en utlekking av nitrogen til Tussetjern. 

Pålegg
Fylkesmannen pålegger herved Bulk Eiendom AS å gjennomføre undersøkelser i nærliggende 
resipient til anleggsområdet for å kartlegge om resipienten er blitt påvirket av utslippet av 
nitrogen. Pålegget gis med hjemmel i forurensningsloven § 51.

Undersøkelsene må utarbeides av et uavhengig firma med kompetanse innenfor fagfeltet. 
Prøvetakingen og analysene skal gjennomføres i henhold til relevante norske eller 
internasjonale standarder.

Undersøkelsen skal blant annet omfatte: 

 Det skal være utført en tilstrekkelig og representativ prøvetaking
 Prøvene skal analyseres for relevante parametere
 Det skal tas prøver oppstrøms og nedstrøms utslippsområdet samt i utløpet til 

Tussetjern
 Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges rapportene
 Det skal gjennomføres en vurdering av behovet for gjennomføring av tiltak

En rapport med resultatene fra undersøkelsene og en vurdering av behovet for gjennomføring 
av tiltak og behovet for ytterligere overvåkning skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2013. 

På bakgrunn av framlagt rapport vil Fylkesmannen foreta en vurdering om hvilke krav som 
skal stilles til videre overvåking og tiltak.
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Klageadgang
Pålegget kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet av sakens parter eller andre 
med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi 
det vedtak det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og 
andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes via Fylkesmannen.

Med hilsen

Are Hedén
seksjonssjef Kari Skogen

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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