
Denne eposten har opprinnelse utenfor organisasjonen. Vennligst ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg, med mindre du
kjenner til avsenderen, eller er sikker på at det er trygt.

Fra: Røed, Andreas[fmbuaro@fylkesmannen.no]
Sendt: 04.11.2020 11:12:00
Til: Eirik Brunvoll
Tittel: SV: Forlengelse av overløpsledning fra Sellikdalen RA - ber om mer informasjon 

Hei,
 
Nedgraving av ledningen kan dere legge i søknadsskjemaet under feltet som omhandler mudring.
 
Punkt 4 i søknadskjema gjelder dumping/utfylling, og utfyllingen knyttet til midlertidig anleggsvei skal føres under
dette punktet. Parameterne dere foreslår å analysere på høres greit ut, men dere kan også legge til arsen på lista.
 
Ved utfylling av sprengstein er det som hovedregel ikke krav til prøvetaking av utfyllingsmassene, men det stilles
oftest krav til at utfyllingsmasene ikke skal være reaktive eller inneholde avfall/plast. Dersom det skal fylles ut
«finere» masser som det er enklere å ta prøver av,  er det som regel et standardkrav at massene ikke overskrider
tilstandsklasse I‐II i henhold til Miljødirektoratets veileder for Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og
biota (M‐608/2016). Planlegger dere å spyle/vaske sprengsteinmassene før utfylling?
 
Dersom dere har spørsmål knyttet til søknadsskjemaet er det bare å ta kontakt.
 
Med vennlig hilsen
Andreas Røed
rådgiver

klima- og miljøvernavdelingen
Telefon:
E-post:
Web:

32 26 66 14
fmbuaro@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/ov

 

Fra: Eirik Brunvoll <eirik.brunvoll@kongsberg.kommune.no> 
Sendt: onsdag 4. november 2020 10:01
Til: Røed, Andreas <fmbuaro@fylkesmannen.no>
Emne: SV: Forlengelse av overløpsledning fra Sellikdalen RA ‐ ber om mer informasjon
 

Hei.
Vi jobber med å fylle ut skjemaet nå og har i den forbindelse behov for noen avklaringer slik at vi får fylt det ut på
riktig måte:
 
Nedgraving av ledningen:

Er dette å anse som mudring? Må vi evt. fylle ut skjemaet for dette?
 
Midlertidig anleggsvei:

Pkt. 4 i søknadsskjemaet gjelder da denne.
Foreslår da å ta følgende analyser av sedimentene: Kvikksølv, bly, kobber, krom, kadmium, sink, nikkel,
PAH, PBDE og PFOS. Dette er de samme prøveparamtrene som ble brukt da det ble tatt sedimentprøver i
Lågen tidligere i år oppstrøms og nedstrøms renseanlegget.  Vil det være ok?
For massene vi tenker å bruke til utfylling for veien tenker vi å bruke sprengsteinmasser etter E134‐
utbyggingen gjennom Kongsberg. Dette skal i utgangspunktet være «rene» masser. Vil det være behov for
prøvetaking av disse?
Det er antatt at det må graves ca. 1,5 m ned i elvebunnen for å legge ned ledningen. Grøftebredden vil være
ca. 1,5 m. Ved lengde på ca. 40 m vil det da være ca. 100 m3 som må graves ut. Mye av dette vil legges tilbake
igjen rundt og over røret. Massene som tilsvarer volumet av røret må kjøres vekk, ca. 35 m3.



Utfyllingen for den midlertidige anleggsveien vil være ca. 150 m3.
 

  
 
Med hilsen
Eirik Brunvoll
Ingeniør – vann, avløp og renovasjon
Mobil: +47 48 27 01 33
Sentralbord +47 32 86 60 00
 

Kongsberg kommune
Teknologibyen Kongsberg
- vekst gjennom kunnskap og kultur
 

www.kongsberg.kommune.no
www.facebook.com/kongsberg.kommune

 
 
Ta miljøhensyn – vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!

 
 
 
 

Fra: Røed, Andreas <fmbuaro@fylkesmannen.no> 
Sendt: tirsdag 3. november 2020 09:22
Til: Eirik Brunvoll <eirik.brunvoll@kongsberg.kommune.no>; KK‐Delt‐Postmottak
<postmottak@kongsberg.kommune.no>
Emne: VS: Forlengelse av overløpsledning fra Sellikdalen RA ‐ ber om mer informasjon
 
Hei,
 
Vi sendte e‐posten under 22. oktober 2020. For at Fylkesmannen skal kunne vurdere søknaden fra dere, må dere
svare ut henvendelsen under.
 
Med vennlig hilsen
Andreas Røed
rådgiver

klima- og miljøvernavdelingen
Telefon:
E-post:
Web:

32 26 66 14
fmbuaro@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/ov

 

Fra: Røed, Andreas 
Sendt: torsdag 22. oktober 2020 08:04
Til: eirik.brunvoll@kongsberg.kommune.no
Emne: Forlengelse av overløpsledning fra Sellikdalen RA ‐ ber om mer informasjon
 
Hei,

Fylkesmannen i Oslo og Viken viser til henvendelse fra Kongsberg kommune datert 25. september 2020, der det
bes om uttalelse i forbindelse med forlengelse av eksisterende overløpsledning i Numedalslågen i Kongsberg i
kommune.



Dere skriver at ledningen må forlenges med 35‐40 meter og at ledningen må graves ned i sedimentet. Hvor
omfattende vil disse gravearbeidene være (m3)?

Det blir også nevnt at det må etableres en midlertidig anleggsvei ut i Lågen for tilkomst for gravmaskin til å utføre
arbeidene. Dette er å anse som en utfylling, og det må søkes om en tillatelse etter forurensningsloven for å
gjennomføre disse arbeidene. Hvor mange kubikk vil utfyllingen være?

Ettersom disse arbeidene er søknadspliktige etter forurensningsloven, har jeg lagt ved søknadsskjema for
mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag, samt veileder til søknadsskjemaet.

Med vennlig hilsen
Andreas Røed
rådgiver

klima- og miljøvernavdelingen
Telefon:
E-post:
Web:

32 26 66 14
fmbuaro@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/ov

 


