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Høring av søknad om midlertidig utslipp av renset deponivann/sigevann 
ved Borge pukkverk deponi - Fredrikstad kommune 

Ole & Peder Ødegaard AS og Norsk Gjenvinning m3 AS har søkt om midlertidig tillatelse etter 
forurensningsloven til utslipp av renset sigevann til resipient fra Borge pukkverk deponi i 
Fredrikstad kommune. Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken ber vi berørte parter om 
eventuell uttalelse til søknaden. Søknaden om midlertidig tillatelse sendes med dette på 
høring til aktuelle høringsinstanser for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen 
fatter vedtak i saken. 
 
Søknaden er tilgjengelig på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider under høringer. 
 
Frist for å sende uttalelser til søknaden er 24.04.2020.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har den 26.03.2020 mottatt søknad fra Ole & Peder Ødegaard AS og 
Norsk Gjenvinning m3 AS om midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av renset 
sigevann til resipient ved Borge pukkverk deponi i Fredrikstad kommune.  
 
I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, sender vi søknaden på høring til de berørte offentlige 
organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, samt 
andre som kan bli særlig berørt. Dette for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen 
fatter vedtak i saken. 
 
Sammendrag av søknaden 
Ole & Peder Ødegaard AS (OPØ) og Norsk Gjenvinning m3 AS (NGm3) søker om en midlertidig 
tillatelse til å slippe ut renset sigevann fra Borge pukkverk deponi til Moumbekken i Fredrikstad 
kommune. Det oppgis i søknaden at nedbørsmengder har ført til høy vannstand i Borge pukkverk 
deponi, og det er ikke mulig å ytterligere avskjære nedbørsfeltet. Det pågår en prosess med å 
avslutte våtdeponiet under grensen for grunnvannstand, og for å kunne fortsette avslutningen av 
våtdeponiet må vannstanden senkes.  
Det skal slippes ut omtrent 20 000 m3 renset sigevann over en periode på 12 uker til Moumbekken. 
Renseanlegg for sigevann er ferdig etablert og koblet til brønn i deponiet. Sigevannet planlegges å bli 
pumpet til renseanlegget, renses, og deretter ledes til et utslippspunkt. Moumbekken har en 
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beregnet vannføring på 59-415 L/s, og renner ut i Glomma. Bidraget fra det midlertidige utslippet fra 
Borge pukkverk deponi vil utgjøre omtrent 4 L/s.  
 
Det midlertidige utslippet er miljørisikovurdert til å ha ubetydelig miljøpåvirkning ettersom 
forventede konsentrasjoner av metaller i renset sigevann vil være lavere enn bakgrunnsverdiene, 
samt lavere enn vanndirektivets EQS-grenser og drikkevannsforskriften. Det er ikke påvist organiske 
miljøgifter i vannet. Sigevannet har noe høyt innhold av natrium, kalium og kalsium, og betegnes 
som hardt. Det forventes ikke påvirkning på resipient som følge av disse næringssaltene ettersom 
vannmengden som slippes ut er en liten andel av Moumbekkens volum.  
 
Det er lagt opp til et overvåkningsprogram som overvåker både utslippet før og etter rensetrinn, 
samt bakgrunn og målinger nedstrøms.  
 
Forventninger til høringsuttalelsene 
Fylkesmannen oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
midlertidig tillatelse skal gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i 
søknaden, ønsker vi informasjon om det. 
 
Deler av høringsuttalelser kan bli sitert i vedtaket om tillatelse skal gis eller ikke. Dersom uttalelsene 
er omfattende, er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.  
 
Høringsfrist 
Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 24.04.2020. 
Uttalelser sendes skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i 
Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med: Saksnummer: 2019/14665.  
 
Søknaden er lagt ut på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider. Gå inn på 
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/horinger/.  
 
Informasjon om videre saksgang  
Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før 
Fylkesmannen fatter vedtak om tillatelse blir gitt og eventuelt på hvilke vilkår.  
 
 
Med hilsen 
 
Kari Skogen 
seksjonssjef 

  
 
Hedvig Sterri 
rådgiver 

   
Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Norsk Gjenvinning m3 AS    
OLE & PEDER ØDEGAARD AS Lilleborgeveien 18 1655 SELLEBAKK 

 
 

https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/horinger/
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Mottakerliste: 
Knut Espen Hystad Roald Amundsensvei 220 1658 TORP 
Trond Thorvaldsen    
DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG 
ATOMSIKKERHET 

Postboks 329 Skøyen 0213 OSLO 

Skjærviken Lokalsamfunnsutvalg Tingstedveien 21 1655 SELLEBAKK 
NATURVERNFORBUNDET FREDRIKSTAD OG 
HVALER 

Kirkegaten 31B 1632 GAMLE FREDRIKSTAD 

Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 
Vannområde Glomma Sør    
John Lilleborge Lilleborgeveien 24 1657 TORP 
Forum for natur og friluftsliv Østfold    
Fredrikstad Næringsforening Nygaardsgata 16 1606 FREDRIKSTAD 
Harald Karlsen-Moum Roald Amundsens vei 224 1658 TORP 
Fredrikstad kommune v/ Hanna Tangvald    
Bellona Vulkan 11 0178 OSLO 
Viken fylkeskommune    
Knut Holme Roald Amundsensvei 230 1658 TORP 
Ann-Mari og Stein Raakil Vardeveien 81 1655 SELLEBAKK 


