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Hei
Vi viser til søknad om behandling av avfall, deriblant fraksjoner av farlig avfall fra MOVAR IKS, datert 4. juli 2019. Vi
viser også til brev fra Klima‐ og miljødepartementet datert 7. august 1995 hvor Miljødirektoratet (den gang Statens
Forurensningstilsyn) gis myndighet til å videredelegere avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker til Fylkesmannen. Vi
viser også til brev fra Klima‐ og Miljødepartementet om Fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven,
oreigningslova og produktkontrolloven datert 7. juli 2017, samt til forurensningsloven § 81.
 
MOVAR IKS  Har sendt inn en søknad som i stor grad er omfattet av fylkesmannens myndighet, men søker også om
noe behandling av farlig avfall. Fylkesmannen i Oslo Viken har derfor bedt Miljødirektoratet om å få delegert
myndighet.
 
MOVAR IKS søker om å behandle oljeholdig slam ved kompostering etterfulgt av deponering. Det oljeholdige
slammet har TOC‐innhold som overskrider grensene i avfallsforskriften kapitel 9. Miljødirektoratet ber
fylkesmannen vurdere hvorvidt komposteringen innebærer en blanding av ordinært og farlig avfall, og om dette
er i tråd med avfallsforskriften § 11‐ 5 annet ledd. Virksomheten søker også om å få knuse impregnert trevirke
(avfallsstoffnummer 7098 og 7154) i en kompaktor. Dette er å anse som en behandling av farlig avfall. Å knuse
impregnert trevirke innebærer en forurensningsfare i form av støvdannelse, og en forurensningsfare forbundet
med søl fra videre håndtering.
 
Fylkesmannen er myndighet for virksomhetens tillatelse per i dag, og er godt kjent med bedriften.
Miljødirektoratet ser det derfor som hensiktsmessig at Fylkesmannen behandler søknaden i sin helhet. Vi
delegerer med dette myndighet til Fylkesmannen i Oslo Viken til å behandle søknaden fra MOVAR IKS i sin helhet.
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