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Pålegg om gjennomføring av tiltak ved deponiet med alunskifer på 
Taraldrud, Ski kommune

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til oversendt rapport fra Bioforsk datert 28.2.2012
med forslag til tiltaksplan for oppfølging av alunskiferdeponiet på Taraldrud i Ski kommune.
Rapporten er oversendt på vegne av Åsland Næringspark Eiendom AS. Det vises samtidig til 
brev datert 29.3.2012 der Fylkesmannen varsler Åsland Næringspark AS om at det vil bli gitt 
pålegg om gjennomføring av tiltak ved alunskiferdeponiet på Taraldrud.

Bakgrunn
Fylkesmannen i Oslo og Akershus påla i brev datert 8.11.2011 tidligere grunneier av
eiendommen (gbnr. 105/4) i Ski kommune med hjemmel i forurensningsloven § 51 å
utarbeide en tiltaksplan som skulle ha til hensikt å stanse, fjerne eller begrense virkningen av
den forurensningen som har inntrådt slik at det ikke er fare for menneskelig helse og/eller 
miljø på kort eller lang sikt.

Fylkesmannen har nå mottatt en tiltaksplan utarbeidet av Bioforsk og Asplan Viak på vegne
av ny grunneier som er Åsland Næringspark Eiendom AS.

Forslag til tiltaksplan
Tiltaksplanen som er oversendt Fylkesmannen gir forslag til tiltak som kan redusere
forurensningen fra deponiet med alunskifer på Taraldrud.

På bakgrunn av at endelig bruk av deponiområdet ikke er avklart foreslås det i første omgang 
å forsterke eksisterende tiltak og etablere rutiner for optimal drift. Dette inkluderer 
hydrotekniske tiltak for redusert vannmengde inn i deponiet, økt areal av fellingsdammer, 
fjerning av akkumulert slam og økt tilførsel av hydratkalk. Det anbefales samtidig å
gjennomføre noen supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser for å klarlegge utbredelse 
og mektighet av alunskiferen og dekkmasser samt dreneringsforhold i området.

Når det gjelder håndtering av bunnslammet foreslås det å utrede mulighetene for lokal
disponering av slammet, med avvanning i lokale slamlaguner anlagt oppstrøms 
oppsamlingsgrøfter og fellingsdammer.
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Tiltaksplanen legger også opp til overvåkning og kontroll av renseløsning og vannkvalitet i 
nærliggende resipient. Det legges opp til prøvetaking tre ganger i året oppstrøms og
nedstrøms deponiområdet. Det vil også tas prøver en gang i året av bunnslammet i dammene.

De supplerende miljøtekniske undersøkelsene er planlagt gjennomført våren 2012. Arbeidet
med å forsterke eksisterende tiltak, fjerne slam samt gjennomføre hydrotekniske tiltak skal
gjennomføres innen utgangen av 2012.

Når arealbruken er avklart anbefales det å gjennomføre en ny evaluering av effekter og
foreløpige tiltak samt en full vurdering av andre tiltak, deriblant fjerning av alunskiferen.

Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen har forståelse for at det ut fra dagens usikkerhet knyttet til fremtidig arealbruk
ikke er ønskelig å gjennomføre tiltak knyttet til alunskiferdeponiet som på sikt ikke er
hensiktsmessig. Fylkesmannen er derimot svært opptatt av at det gjennomføres tiltak ved
alunskiferdeponiet som sikrer at det ikke oppstår fare for menneskelig helse og/eller miljø ut 
fra dagens arealbruk. Dette innebærer at det nå må gjennomføres tiltak ved deponiet utover 
det som allerede er blitt gjennomført.

Fylkesmannen synes tiltaksplanen som er utarbeidet gir en fin oppsummering av eksisterende 
kunnskap om deponiet og at foreslåtte tiltak vil gi en forbedring av dagens situasjon.
Fylkesmannen ser det som spesielt viktig at dagens renseløsning optimaliseres og driftes av
kvalifisert personell, slik at miljøbelastningen på vassdraget nedstrøms reduseres så mye som
mulig. Det er også viktig at det iverksettes tiltak for å redusere vanngjennomstrømningen 
gjennom deponiet og at akkumulert slam i fellingsdammene tømmes og håndteres forsvarlig.
Slammet defineres som avfall og må håndteres i henhold til forurensningslovens 
bestemmelser for avfall. Dette innebærer at slammet må leveres til godkjent 
behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven.

Det er viktig at avrenning fra deponiet kontrolleres og overvåkes. Fylkesmannen anser at
foreslått overvåkning vil kunne gi et godt bilde av hvordan renseløsningen fungerer, og vil
kunne gi svar på behovet for ytterligere tiltak for å sikre at alunskiferen ikke medfører fare for
menneskelig helse og/eller miljø. Overvåkningsresultatene skal oversendes Fylkesmannen
årlig, og overvåkningen må gjennomføres så lenge Fylkesmannen anser det som nødvendig.
For å sikre at foreslåtte tiltak blir gjennomført i henhold til fremdriftsplan ser Fylkesmannen
behov for å pålegge Åsland Næringspark Eiendom AS å gjennomføre tiltakene.

Behov for rådighetsbegrensning
I forbindelse med at det har vært et eierskifte på den aktuelle eiendommen ser Fylkesmannen 
behov for at ny eier gis en rådighetsbegrensning. Graving eller lignende inngrep der 
alunskifermassene er deponert eller i nærheten kan føre til at forurensningsforholdene av 
nærliggende resipient til deponiet forverres. En vesentlig endring av arealbruken kan derfor
være i strid med forurensningsforbudet i forurensningslovens § 7 og således kreve tillatelse
etter § 11. Ved endret arealbruk må derfor forurensningssituasjonen vurderes på nytt.
Fylkesmannen ser det derfor som nødvendig at forurensningssituasjonen på Taraldrud gjøres 
kjent ved å pålegge grunneier en rådighetsbegrensning på eiendommen.

Vurdering av ansvarlig
Det følger av forurensningsloven § 7 fjerde ledd at forurensningsmyndigheten kan pålegge
den ansvarlige for forurensningen å treffe tiltak når det er fare for forurensning i strid med
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loven, jf annet ledd. Den ansvarlige for forurensningen er etter § 7 første ledd den som har, 
gjør eller setter i verk noe som kan medføre fare for forurensning.

Grunneier er således i en ansvarsposisjon i kraft av å ”ha” en eiendom med forurenset grunn.
Åsland Næringspark Eiendom AS som grunneier er ansvarlig for den forurensningsfare
eiendommen representerer, og Fylkesmannen finner det rimelig at Åsland Næringspark
Eiendom AS er ansvarlig for å gjennomføre og bekoste tiltakene for å redusere faren for 
forurensning fra alunskiferdeponiet på eiendommen.

Vi påpeker at et eventuelt pålegg om gjennomføring av tiltak ikke er til hinder for at 
kostnadene kan kreves dekket av andre eventuelle ansvarlige på privatrettslig grunnlag.

Pålegg om gjennomføring av tiltak
Fylkesmannen i Oslo og Akershus pålegger herved Åsland Næringspark Eiendom AS om 
gjennomføring av tiltak med hjemmel i forurensningsloven § 7 fjerde ledd.

Fylkesmannen har satt følgende krav til pålegget:
1. Gjennomføre supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser i henhold til utarbeidet 

tiltaksplan
2. Optimalisere dagens renseløsning i henhold til utarbeidet tiltaksplan. Ved fjerning av 

slam i fellingsdammene, er slammet å anse som avfall og må leveres til godkjent 
mottak med tillatelse etter forurensningsloven.

3. Gjennomføre hydrotekniske tiltak for å redusere vanngjennomstrømningen gjennom
deponiet.

4. Kontrollere og overvåke renseløsningen og nærliggende resipient i henhold til 
utarbeidet tiltaksplan.

5. Analyseresultatene fra overvåkningen skal presenteres for Fylkesmannen gjennom 
årlige rapporter innen 1.3 påfølgende kalenderår. Den årlige rapporteringen skal gi en 
sammenstilling av overvåkningsresultatene samt en beskrivelse av gjennomførte tiltak 
med en vurdering om behovet for ytterligere tiltak for å nå fastsatt mål. Kravet om 
overvåkning og årsrapportering opprettholdes så lenge det er behov. Fylkesmannen 
avgjør hvor lenge overvåkning og etterdrift av deponiet er nødvendig.

Pålegg om rådighetsbegrensning
Fylkesmannen pålegger herved Åsland Næringspark Eiendom AS som grunneier en 
rådighetsbegrensing på eiendom med gbnr. 105/4 i Ski kommune etter
forurensningsloven § 7 fjerde ledd.

Rådighetsbegrensningen innebærer at bygge- og gravearbeider på den delen av
eiendommen hvor det er forurenset grunn ikke kan finne sted uten at Fylkesmannen er varslet 
og eventuelt har gitt sin tillatelse til slike arbeider. Ved endring i eierforholdene til hele eller
deler av eiendommen, skal Fylkesmannen straks varsles om endringen. Videre skal
Fylkesmannen varsles dersom faktisk bruk av eiendommen endres vesentlig.

Klageadgang
Vedtakene om pålegg om gjennomføring av tiltak samt pålegg om rådighetsbegrensning 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 hva det 
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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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