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Fylkesnianneti lukker Avvik I og Avvik 2 - Saken avsluttes 

I brev av 30.09.2014 lukker vi Avvik 3 og 4 gitt etter vår kontroll av Jackon AS sitt anlegg i Oltedal 
27.05.2014, jf. kontrollrapport nummer 2014.066.1.FMRO, men ikke Avvik I og 2. Bedriften fikk 
frist til 15. 12.2014 med å melde tilbake hva den har gjort for å lukke Avvik 1 og Avvik 2. 

Avvik I - Virksomheten har Ikke utarbeidet en skriftlig handlingsplan for støyreduserende  tiltak 
I brevet 30.09.2014 konstaterer vi at Jackon AS har oversendt oss en handlingsplan som oppfyller 
våre forventninger, bortsett fra at de ikke har oversendt oss (sitat) info om hvordan og når bedriften 
kan dokumentere effekten av tiltakene. 

I e-post av 12.12.2014 har Jackon AS oversendt OSS en støyrapport  (utarbeidet av Ramhøll) som 
dokumenterer effekten av gjennomførte tiltak. Under konklusjon skriver bedriftens støykonsulent: 

L'dnivåetft)r Jacicon AS i Oltedal har blitt redusert med de tiltakene som er utført. Industrien 
tilfredsstiller grenseverdier ved nærmeste siØ/lsomme bebyggelse på dagtid og kveldstid. 

Konklusjon: Avvik I lukkes. 

Avvik 2 - Bedriften er ukjent med kravene iforurensningsfrmrskrifte,z kapittel 27, Forurens-
finger fra forbrenningsanlegg med rene brensler 

I kontrollrapporten skriver vi under Tilbakemelding om retting av avviket følgende: 
Avviket lukkes når vi mottar utfylt meldeskjema, jf. forskriftens § 27-8. og dokumentasjon på 
gjennomført spredningsberegninger (eller andre beregningsmetoder) av pipehøyden, jf. 
fontreusingsforskriften § 27-5 c). I tillegg trenger vi å ra oversendt cii forpliktende dato fot 
når skorsteinen vil være forlenget - hvis dette blir utfallet av beregningene. 

I brevet 30.09.2014 konstaterer vi at tilsendt meldeskjema er godt nok utfylt. 

I kontrollrapporten skriver vi under Kommentarer følgende: 



Pipehøyden på fyritigsenheten til JaS kan synes lav, særlig med tanke på hvor anlegget er 
plassert i teirenget og nærheten til naboer. Vi er ikke kjent med at det er gjennomført spred-
niugsberegninger eller «ved bruk av andre metoder» er fremskaffet dokumentasjon på at 
pipen er tilstrekkelig høy, jf. § 27-5 c). Bedriftens frist for å ha tilgjengelig slik dokumen-
tasjon utløpet riktignok først 3112.2014 (jf. fonirensningsforskriften § 27-10), men hvis 
pipen i dag er for lav må den forlenges innen utgangen av dette året. Følgelig haster det med å 
fieniskaffe doktunentasjon på hvor høy skorsteinen må være. 

Ifølge mottatt meldeskjema er skorsteinen/utslippshøyden i dag 11 meter over bakken, og i meter 
over tak. 

Vi har i januar 2015 vært i kontakt med Miljødirektoratet for å verifisere Fylkesmannens forståelse 
av forurensningsforskriften § 27-5 c). Vi har nå fått tilbakemelding om atfi)rurensningfarskriften 
27-5 c) gjelder nye forbrenningsanleggi fvringsenherer, og at overgangsbestemmelsen § 2 7-10 
tredje ledd gjelder krav til styring og utslipps grenser. 

- 	Miljødirektoratet skriver videre: 
Intensjonen da forskrften ble laget var ikke at alle eksisterende anlegg skulle utføre 
spredningsheregninger far å fastsette skorsteinshøyde iht. § 27-5 c). 

Vi tar tilbakemeldingen fra Miljødirektoratet til etterretning. 

Konklusjon: 
• Fylkesmannen har ikke mottatt tilstrekkelig spredningsberegning og vurdering av 

pipehøyde. 
• Jackon i Oltedal omfattes av virkeområdet til forurensningsforskriften kapittel 27, men faller 

pr. dato utenfor virkeområdet til § 27-5 c). Fylkesmannen følger derfor ikke dette videre 
opp. På denne bakgrunn lukker vi Avvik 2. 

Med dette har vi lukket alle 4 avvikene som ble gitt etter vår kontroll 27.05.20 14 av Jackon AS i 
Oltedal. Saken avsluttes med dette. 

Med hilsen 

Marit Sundsvik Bendixen 	 Margareta Skog 
ass. fylkesmiljØvernsjef 	 senioringeniør 
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