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Åpen

SAMMENDRAG
Et planarbeid for omregulering (områderegulering) ved Rogndokken i Vestre Slidre kommune er startet.
Hovedformålet med planarbeidet er å utvide/justere arealet for renovasjonsanlegg og regulere arealer for fremtidig
og eksisterende virksomheter innen kontor/forretning/industri. Det er planlagt at omregulering skal erstatte deler av
de to eksisterende reguleringene, og at de eldre reguleringsplanene oppheves (rullering kommuneplan).
Utredningstema for planforslaget er gitt i fastsatt planprogram for planlagt områderegulering, POV 08.01.2018:
Forurensning, trafikk og transportbehov, landskap, friluftsliv og idrett, naturmangfold og energiforbruk og
energiløsninger. Denne rapporten omfatter de forurensningsmessige utredningstemaene i tråd med planprogrammet
for omreguleringen.
Løsmassene i planområdet og influensområdet er i hovedsak tynt og usammenhengende morenedekke, som normalt
har relativt lav strømningshastighet for grunnvann. Bergarten i området er en relativt svak vanngiver pga. tett bergart
og lite varige sprekker. Hovedvassdraget går i en bue ca. 3-400 meter øst for renovasjonsanlegget. Vassdraget ligger
litt over 100 meter lavere enn renovasjonsanlegget. Det er flere mindre bekker i planområdet.
Det foretas løpende overvåking av sigevann, overflatevann og grunnvann fra renovasjonsanlegget med infiltrasjonsanlegget. Overvåkingen viser at det rensede sigevannet har et lavt/begrenset innhold av forurensninger, og at
overflatevannet er noe påvirket av utslippet fra renovasjonsanlegget.
Det er sannsynlig at metallhandlervirksomhetene har påvirket forurensningssituasjonen i deler av grunnen og
grunnvannet på anleggene. Det forutsettes at forurensningssituasjonen og evt. tiltak på metallanleggene følges opp
av forurensningsmyndighetene bl.a. gjennom konsesjonsbehandling og tilsyn.
Skytebanene i området er registrert i grunnforurensningsdatabasen med sannsynlig forurensning av grunnen. Vanlige
forurensninger fra skytebaner er tungmetaller, spesielt bly og kobber. Skytebanevirksomheten i området har foregått
i mer enn 45 år. Data om eventuell spredning fra skytebanene er ikke kjent.
Status for forurensningssituasjonen i de foreslåtte nye næringsfeltene er ikke kjent.
I kapittel 4 er de forurensningsmessige konsekvenser av de planlagte omreguleringene beskrevet. De planlagte
omreguleringen kan bl.a. danne grunnlag for en bedre og mer samordnet oppfølging av forurensningen innenfor
planområdet.
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Innledning, bakgrunn omregulering
Et planarbeid for omregulering (områderegulering) ved Rogndokken i Vestre Slidre kommune er
startet.
Eksisterende regulering
Gjeldende regulering i området er:
- Reguleringsplan for «Rogndokken», vedtatt 07.07.1978. Omfatter et stort område fra
FV51/Bygdinvegen og langs Rogndokkveien og Høvsvegen mot nord
- Reguleringsplan «Revisjon Rogndokken», vedtatt 23.09.1996. Erstattet den nordligste delen av
reguleringsplanen for Rogndokken fra 1978
Omregulering, hovedformål og fremgangsmåte
Hovedformålet med planarbeidet er å utvide/justere arealet for renovasjonsanlegg og regulere
arealer for fremtidig og eksisterende virksomheter innen kontor/forretning/industri. Det er planlagt
at omregulering skal erstatte deler av de to eksisterende reguleringene, og at de eldre regulerings
planene oppheves (rullering kommuneplan). Omreguleringen skal også være en samordning med de
behov som grunneiere og leietakere i området har.
Arealbruk og virksomheter
Omreguleringen skal dekke følgene arealbruk og virksomheter:
1. Renovasjonsanlegg (R1 og R3)
2. Infiltrasjonsområde sigevann (A2) og synkanlegg avløp (A1)
3. Anlegg metallavfall, kasserte kjøretøy o.l. (FKI1)
4. Miljøstasjon (R2)
5. Skytebaner (S1 og S2)
6. Fremtidige næringsområder (FKI2-FKI6)
7. Andre arealer (fremtidige næringsområder, grøntområder, LNF-områder osv.)
Planlagte endringer
De vesentligste endringer som følge av planlagt planarbeid er:
- Utvidelser og justeringer av renovasjonsområdet for hovedanlegget (R1)
- Oppdatere reguleringsformål infiltrasjonsområde (A1)
- Inkludere eksisterende skytebaner (S1 og S2)
- Inkludere eksisterende metallavfallsanlegg (FKI1)
- Inkludere eksisterende synkanlegg avløp (A1)
- Etablere nye næringsarealer (FKI2 – FKI6)
- Etablere grøntområder og LNF-områder
I tillegg er det varslet et nytt verneområde mot vest/nordvest som avgrenser planområdet mer enn
eksisterende regulering.
Planprogram og denne rapporten
Utredningstema for planforslaget er gitt i fastsatt planprogram for planlagt områderegulering, se
POV 08.01.2018: Forurensning, trafikk og transportbehov, landskap, friluftsliv og idrett,
naturmangfold og energiforbruk og energiløsninger.
Denne rapporten omfatter de forurensningsmessige utredningstemaene i tråd med
planprogrammet for omreguleringen (POV 08.01.2018).
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Terreng, grunnforhold, vassdrag
Terreng
Planområdet ligger ca. 530 moh. på et høydedrag på vestsiden av elva i Øystre Slidre-vassdraget som
ligger ca. 100 meter lavere (ca. 410 moh.).
Løsmasser
Løsmassene i området består av et tynt og usammenhengende morenedekke med dårlig sorterte
løsmasser med kornstørrelse fra leir/silt til stein/blokk. Mektigheten til morenedekket er normalt lite
eller ingenting på høydedragene til mer sammenhengende i forsenkninger/daler. I noen
forsenkninger finnes torv og myr over morendekket eller fjellet.
Bergarter
I en undersøkelse av Noteby (6.10.1986) er bergarten lokalt på renovasjonsanlegget angitt som en
svart grafittrik fyllitt (lagdelt svakt omdannet skifer med kvarts og glimmer) 1 .
Hydrogeologi, grunnvannsbevegelse
Grunnvannstrømning i løsmasser:
Iht. den samme undersøkelsen fra Noteby (6.10.1986) vil løsmassenes innhold av relativt finkornet
materiale gi relativt lav strømningshastighet og lang oppholdstid for grunnvann i området.
Grunnvannstrømning i fjell:
Iht. Noteby er bergarten i området en relativt svak vanngiver pga. tett bergart og lite varige sprekker.
Grunnvann i fjell vil skje langs sedimentplanet som iht. Notebyrapporten passerer ca. 100 meter
under hovedvassdraget i dalen nedenfor.
Vassdrag og bekker
Hovedvassdrag:
Østre Slidre vassdraget er hovedvassdraget i området og går i en bue ca. 300-400 m øst for
renovasjonsanlegget. Vassdraget ligger i overkant av 100 meter lavere enn renovasjonsanlegget.
Metallvirksomheten og skytebanene i området ligger lenger unna hovedvassdraget.
Vannskille, skytebaner mot sør og Lomtjern/infiltrasjon mot nord:
Det ligger et vannskille rett nord for skytebanene(S1+S2) og sør for Lomtjernet/infiltrasjonsanlegget
(A2). Det vil si at overflatevann nord for skytebanene har avrenning til en lokal bekk nordover og ned
til Høvsfjorden. Overflatevann fra skytebanene og fra metallvirksomhetene har avrenning langs
grøfter og lokale bekker mot sør.
Vannskille og avrenning renovasjonsanlegg:
Vannskillet på det eksisterende renovasjonsanlegget (R1) er i utgangspunktet delt på langs med
avrenning på terreng mot hovedvassdraget i øst og langs terreng mot grøfter/bekker mot sør, delvis
via skytebanene og metallvirksomheten øst og sør for anlegget. Utsprengninger og annen infrastruktur medfører at store deler av nedbøren på hovedanlegget har et lokalt avrenningsmønster bl.a.
inn til utsprengte områder.

1

Ifølge NGU er «bargartsflaten» i nærområdet en blågrå kvartsitt/subarkose/glimmerkvartsitt med konglomeratlag, mens tilgrensende område er angitt med

med fyllitt/kvartsfyllitt. Det antas at observasjonen fra Noteby i 1986 er riktig og at forskjellen ift NGUs database skyldes lokale variasjoner og lokal geologi.
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3 Dagens påvirkning og
forurensningssituasjon

Renovasjonsanlegg R1
VKR sitt hovedanlegg ligger i området for Renovasjonsanlegg R1. Anlegget er lokalisert på toppen av
en fjellknaus.

Figur 3.1.1: Oversiktsbilde hovedanlegg VKR i Renovasjonsanlegg R1
På hovedanlegget er det etablert mange ulike virksomheter: Avfallsmottak, omlasting og sortering,
mellomlagring, slamhåndtering, deponering, deponigassanlegg og sigevannshåndtering.
På hovedanlegget finnes bl.a. følgende anlegg: Sorteringshall, flere telt, slamplate, fyringssentral,
verksteder, vaskehall, sorteringsrampe næringsavfall, kontor, deponi ordinært avfall, renseanlegg
sigevann og deponigassanlegg. VKR har tillatelse fra Fylkesmannen til deponering og mellomlagring
av avfall datert 01.02.2009.
Mottak av avfall
Alt avfall som mottas på anlegget registreres og kontrolleres ved mottak. Omfanget av
mottaksregistreringen og mottakskontrollen varierer med type avfall som mottas og hvilken
håndtering som skal utføres på anlegget. Det er normalt liten forurensningsfare knyttet til selve
mottaket av avfall. Kontroll ved avfallsmottak er viktig for å unngå spredning av forurensninger ved
håndteringen. Innblanding av feil avfallstype kan gi spredning til nærmiljø, resipient, arbeidsmiljø osv.
Egne rutiner for mottakskontroll for avfall til deponi foreligger.
Omlasting og sortering
Omlasting og sortering av avfall på anlegget omfatter normalt følgende avfallstyper:
- Papir, papp, kartong (sorteringshall)
10204754-01-RIM-RAP-001

23. mai 2018 / 01

Side 7 av 36

Konsekvensutredning forurensning, områderegulering Rogndokken
Konsekvensutredning forurensning - vann, grunn, lukt og klimagasser

-

multiconsult.no
3 Dagens påvirkning og
forurensningssituasjon

Matavfall (i egen bunkers/bås på slamplate, med nettinggjerde og hydraulisk tak)
Plast/plastemballasje (sorteringshall)
Glass og metallemballasje (ved slamplate)
Restavfall/avfall til forbrenning (søndre del av sorteringshall, egen bås)
Næringsavfall (mottaksområde sørvest og i sorteringshall)
Evt. andre avfallstyper

Emballering, pakking, balling
Emballering, pakking og/eller balling av avfallet utføres ofte som en del av omlastingen/sorteringen
før mellomlagring av avfallet.
Mellomlagring
Mellomlagring av avfall utføres før videretransport o.l. Mellomlagring foretas for flere avfallstyper,
bl.a.:
- Papir, papp, kartong (firkantballet) – sorteringshall
- Matavfall – egen bunkers/bås på slamplate (med nettinggjerde og hydraulisk tak)
- Plast/plastemballasje – sorteringshall/utendørs
- Glass og metallemballasje – sorteringshall/utendørs
- Restavfall/avfall til forbrenning – sorteringshall
- Trevirke, ukvernet og kvernet/flis
- Bunnaske, usortert (F3B-NØ) og sortert (F3B-SV)
- Evt. andre avfallstyper
Sigevannsrensing
Detaljer om utslipp og overvåking av sigevann er beskrevet i avsnitt 3.1.1 nedenfor. Normal
håndtering av sigevannet fra anlegget er:
- Oppsamlingssystem i deponiet
- Pumping og overføring til renseanlegg for sigevann i sommerhalvåret (frost- og telefri periode)
- Luftedam (luftet lagune)
- Sedimenteringsdam (biodam)
- Infiltrasjonsanlegg (myrfilter), (A2)
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InfiltrasjonsanleggA2
Infiltrasjonsanlegg/myrfilterfor sluttrensingav sigevannmv. fra renovasjonsanlegget
utføres i
infiltrasjonsanleggA2 (myrfilteret). Lokaliseringav anleggeter vist i figur 3.1.2:

Infiltrasjonsanlegg,A2
A2
Infiltrasjonsanlegg

Figur3.1.1: LokaliseringinfiltrasjonsanleggA2
Overføringav forbehandlet(luftet/sedimentert) sigevannskjer i løpet sommerhalvåret når det er
telefritt .

3.1.1 Utslipp til vann og grunn
Iht. tillatelsen fra Fylkesmannener VKRpålagtå foreta kontroll og overvåkingav anlegget:«Bedriften
skal ha et overvåkingsprogramfor sigevann,overflatevannog grunnvanni henholdtil
avfallsforskriftens kap. 9 (om deponeringav avfall) og SFTsveilederTA2077/2005(om overvåkingav
sigevannfra deponier)». Planskissersom viserlokaliseringav prøvetakingspunkterfor sigevann,
overflatevannog grunnvanner vedlagt. Resipientfor utslipp av renset sigevanner lokal bekk som går
nordover fra Lomtjernog ned til Høvsfjorden
Sigevann
Sigevanner væskesom siverut fra deponert avfall og slippesut fra et deponi eller blir liggendei
deponiet. Normalhåndteringav sigevannetfra anleggeter:
- Oppsamlingssystem
for sigevanni deponiet
- Pumpingog overføringtil renseanleggfor sigevanni sommerhalvåret(utføres kun i frost-/ telefri
periode, magasineringi deponiet om vinteren)
- Luftedam(luftet lagune)
- Sedimenteringsdam
(biodam)
- Infiltrasjonsanlegg(myrfilter), (A2)
Renseanleggetfor sigevannmottar følgendetyper vann:
- Sigevannfra deponier
- sanitærvannfra personalromog kontorer
- overflatevannfra driftsarealer, lagerarealer,vaskehallog slamanlegg/komposteringsanlegg
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Overvåkingsresultater urenset sigevann
Urenset sigevann prøvetas og analyseres på utvalgte parametere bl.a. for å vurdere renseeffekten til
eksisterende renseanlegg. Parametrene som analyseres er tungmetaller, næringsstoffer,
oksygenforbruk, surhetsgrad, suspendert stoff, klorid og bor. For informasjon om måleverdier vises
det til årlige egenrapportering til forurensningsmyndighetene.

Overvåkingsresultater renset sigevann
Overvåkingsresultater for renset sigavann de siste 5 årene er gitt i tabell 3.1.1. og 3.1.2.
Overvåkingen samsvarer i stor grad med veileder om overvåking av deponier fra Miljødirektoratet
(SFT).
Tabell 3.1.1: Overvåkingsresultater renset sigevann VKR, tungmetaller, næringsstoffer o.l. 2
- målepunkt 7 (etter renovasjonsanlegg R1 og infiltrasjonsanlegg A2)

ELEMENT

Gj.snitt
2014

Gj.snitt
2015

Gj.snitt
2016

Gj.snitt
2017

Enhet

BOF-5 (biologisk
oksygenforbruk)
Hg (Kvikksølv)

mg/l

5,33

5

5,14

6,28

5,23

µg/l

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Fe (Jern)

mg/l

1,68

1,76

0,44

0,28

0,25

As (Arsen)

µg/l

7,95

6,14

5

3,63

3,41

Cd (Kadmium)

µg/l

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Cr (Krom)

µg/l

20,8

19,3

13,04

7,27

7,36

Cu (Kopper)

µg/l

4,25

5,65

5,06

3,04

3,10

Mn (Mangan)

µg/l

1089

1550

398

202,03

110,37

Ni (Nikkel)

µg/l

20,3

23,4

18,93

13,45

12,16

Pb (Bly)

µg/l

1,47

1,48

1,01

0,50

0,50

Zn (Sink)

µg/l

19,58

59,4

19,9

10,81

10,66

B (Bor)

µg/l

1034

2630

1966

1825,67

2 030,33

pH (surhetsgrad)

7,69

8,03

7,47

7,52

7,39

mS/m

187

262

195

163,03

158,23

mg/l

7,33

7,6

3,7

5,00

3,00

KOF-Cr (kjemisk
oksygenforbruk)
N-total (total nitrogen)

mg/l

203,33

257

178

136,00

134,67

mg/l

52,23

57,2

32,17

15,61

27,53

NH4-N (ammonium)

mg/l

44,16

59,8

10,95

1,12

8,48

P-total (total fosfor)

mg/l

0,39

0,24

0,19

0,10

0,14

Cl- (klorid)

mg/l

248,67

364

291

242,93

187,00

TOC (totalt organisk
karbon)

mg/l

67,63

95,05

64,64

48,87

49,40

Ledningsevne
(konduktivitet)
SS (suspendert stoff)

2

Gj.snitt
2013

For analyseresultater lavere enn deteksjonsgrensen er deteksjonsgrensen benyttet for å regne ut gjennomsnittsverdi.
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Tabell 3.1.2: Overvåkingsresultater renset sigevann VKR, olje og organiske stoffer 3
- målepunkt 7 (etter renovasjonsanlegg R1 og etter infiltrasjonsanlegg A2)
Gj.snitt
2013

Gj.snitt
2014

Gj.snitt
2015

Gj.snitt
2016

Gj.snitt
2017

ELEMENT
Fraksjon >C10-C12

µg/l

5

5

6,53

7,06

Fraksjon >C12-C16

µg/l

5,7

5

5,00

5,00

Fraksjon >C16-C35

µg/l

30

30

30,00

30,00

Fraksjon >C12-C35
(sum)
Fraksjon >C35-C40

µg/l

35

0

0

0

µg/l

10

10

10,00

10,00

Fraksjon >C10-C40

µg/l

50

50

50,00

50,00

Naftalen

µg/l

0,03

0,03

0,03

0,034

Sum PAH-16

µg/l

0,095

0

0,02

0,014

Sum PAH
carcinogene^
Sum BTEX

µg/l

0,035

0

0

0

µg/l

0,8

0

0

n.d

-

-

-

-

n.a

n.a

EC50

n.a

n.a

EC20

n.a

n.a

Gj.sn.inhibering

13

12,4

Sum PCB-7
Akutt toks.test

50
0,043

TU

Oppsummering utslipp av renset sigevann
Rensegrad:
For de fleste parametrene som analyseres er rensegraden på over 70 %. Parametere med rensegrad
under 70 % har ofte vært kvikksølv, bor, klorid og ledningsevne. Rensegraden har som regel vært
høy, spesielt de siste 3 årene.
Innhold:
Overvåkingen av sigevannet viser at innholdet av forurensninger i utslippene fra renseanlegget for
sigevann er lave og begrensede. Utslippene av tungmetaller viser noe forhøyede verdier, mens
innholdet av organiske parametere er under eller så vidt over deteksjonsgrensen. Overvåkingen viser
et visst innhold av nitrogen, fosfor og ammonium, kjemisk oksygenforbruk og totalt organisk karbon,
men noe av dette innholdet kan også komme fra vann/grunnvann i myra som benyttes til infiltrasjon
(infiltrasjonsanlegg A2).
Sigevannssediment
Det er krav om at det utføres analyser av sigevannssedimenter (partikulært materiale) som slippes ut
sammen med det rensede sigevannet. Et eget kammer for oppsamling av sigevannssediment i det
rensede sigevannet ble etablert i en ny målekum i målepunkt 7 i 2014. Prøvetakingskummen er
etablert etter siste rensetrinn i infiltrasjonsanlegg A2 og før påslipp til lokal bekk fra Lomtjern til
Høvsfjorden. Det er til nå ikke tatt noen prøver av sigevannssedimenter fra denne kummen. Det er
imidlertid tatt prøver av sedimentene i utløp fra sedimenteringsdam (biodam), men disse analysene

3

De fleste parametrene i tabellen er analysert med et innhold lavere enn deteksjonsgrensen for analysen. For analyseresultat lavere enn deteksjonsgrensen er
deteksjonsgrensen benyttet for å bestemme gjennomsnittsverdi, jfr. krav fra Miljødirektoratet.

10204754-01-RIM-RAP-001

23. mai 2018 / 01

Side 11 av 36

Konsekvensutredning forurensning, områderegulering Rogndokken
Konsekvensutredning forurensning - vann, grunn, lukt og klimagasser

multiconsult.no
3 Dagens påvirkning og
forurensningssituasjon

er ikke representative for sigevannssedimenter som slippes ut fra anlegget. Sedimenter i
sedimenteringsdammen graves ut jevnlig og håndteres som avfall.
Grunnvann
Som vist i vedlagt planskisse er det etablert fire grunnvannsbrønner i fjell i ytterkanten av deponiområdene på anlegget, brønnene KB2, KB4, KB5 og KB6. I tillegg er det også etablert en
grunnvannsbrønn KB1 på vestsiden av anlegget som benyttes til vannforsyning/vaskevann.
Overvåkingsresultater grunnvann i fjell
Overvåkingsresultater for grunnvann i fjellbrønner KB2, KB4, KB5 og KB6 for 2017 er gitt i tabell 3.1.3.
Overvåkingsdata for disse brønnene finnes også for tidligere år, og data fra disse årene er også
benyttet for å vurdere dagens påvirkning av grunnvann i fjell.
Tabell 3.1.3: Overvåkingsresultater grunnvann i fjell VKR, brønner nedstrøms Renovasjonsanlegg R1
Brønn KB2

Brønn KB4

Brønn KB5

Brønn KB6

Gj. snitt
2017

Gj. snitt
2017

Gj. snitt
2017

Gj. snitt
2017

ELEMENT
Hg (Kvikksølv)

µg/l

0,02

0,02

0,02

0,02

Fe (Jern)

mg/l

0,39

0,225

0,246

4,97

As (Arsen)

µg/l

0,79

4,565

7,325

2,335

Cd (Kadmium)

µg/l

0,057

0,05

0,05

0,05

Cr (Krom)

µg/l

0,81

1,09

0,59

0,5

Cu (Kopper)

µg/l

3,97

3,87

3,24

3,81

Mn (Mangan)

µg/l

18,9

350

56,7

786

Ni (Nikkel)

µg/l

2,20

15,05

1,27

7,29

Pb (Bly)

µg/l

1,5755

4,19

3,21

4,9

Zn (Sink)

µg/l

17,65

10,25

7,72

13,85

B (Bor)

µg/l

22,9

333

23,5

20

6,19

7,93

7,83

7,28

mS/m

9,215

67,65

46,6

12,65

mg/l

74,5

31

9

14,5

mg/l

0,9885

9,40

0,77

0,21

mg/l

0,03

0,11

0,02

0,02

mg/l

1,86

56,9

7,44

1,31

pH (surhetsgrad)
Ledningsevne
(konduktivitet)
KOF-Cr (kjemisk
oksygenforbruk)
N-total (total
nitrogen)
Ammonium-N
(NH4-N)
Klorid (Cl-)

Oppsummering overvåking av grunnvann i fjell
Grunnvannet i fjellbrønnene har et visst innhold av noen forurensningsparametere som kan komme
fra deponiet på renovasjonsanlegget (spesielt bor og klorid). Innholdet av flere av parametrene har
variert en del fra år til år. Det er samtidig knyttet noe usikkerhet analysene av grunnvannet bl.a. pga.
prøvetakingsmetoden (utstyr, prøvepumping o.l.) og påvirkning fra overflatevann (evt. innlekkasje fra
overflate/overflatevann e.l.).
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Overflatevann
Overflatevann på renovasjonsanlegg R1
Overflatevann på renovasjonsanlegget har enten utadrettet avrenning til omkringliggende terreng
eller det er innadrettet til avfallsanlegget/deponiet (se sigevann). Overflatevann som har vært i
kontakt med avfall eller annen forurensing ledes til sigevannsanlegg. Dette gjelder bl.a. overflatevann
fra driftsarealer, lagerarealer, vaskehall og slamanlegg/komposteringsanlegg.
Infiltrasjonsanlegg A2, overflatevann og sesong
Det er lagt til grunn at overflatevann på infiltrasjonsanlegget i stor grad kommer fra nedbør som
faller innenfor infiltrasjonsanlegget, og at bidrag fra omkringliggende områder er lite. Sammenlignet
med tilført vannmengde fra renovasjonsanlegget vil denne nedbøren ha en begrenset fortynnende
effekt.
Sesong for bruk av infiltrasjonsanlegg A2 (myrfilter):
Utpumping og overføring av sigevann fra sedimenteringsdam (biodam) skjer i sommerhalvåret når
terrenget ved myrfilteret er frost- og telefritt. Prøvetaking av overflatevann i bekken foretas også i
samme periode, dvs. samtidig som det er sesongen for overføring av sigevann til infiltrasjonsanlegget.
Overvåkingspunkter overflatevann fra renovasjonsanlegg R1 og infiltrasjonsanlegg A2
Eventuell påvirkning av overflatevann og resipient pga. utslipp av renset sigevann mv. fra
renovasjonsanlegg R1 og infiltrasjonsanlegg A2 utføres ved å ta prøver i bekken som går fra Lomtjern
til Høvsfjorden. Normalt tas det en prøve i bekken rett ovenfor påslippet av renset sigevann
(oppstrøms påslippspunktet) og en prøve i bekken rett nedenfor påslipp av renset sigevann
(nedstrøms påslippspunktet), se vedlagt planskisse. Alternativt prøvepunkt er etablert lenger ned i
bekken (før utløp til Høvsfjorden), og dette benyttes f.eks. i tilfeller med lite vann i bekken oppe ved
infiltrasjonsanlegget.
Overvåkingsresultater overflatevann
Overvåkingsresultater for overflatevann oppstrøms og nedstrøms påslippet av renset sigevann er gitt
i tabell 3.1.4, henholdsvis målepunkt 8 og 9. I tabellen er gjennomsnittsverdier for 2017 vist.
Overvåkingsdata for tidligere driftsår foreligger og data fra disse årene er også benyttet for å vurdere
dagens påvirkning av overflatevann.

10204754-01-RIM-RAP-001

23. mai 2018 / 01

Side 13 av 36

Konsekvensutredning forurensning, områderegulering Rogndokken
Konsekvensutredning forurensning - vann, grunn, lukt og klimagasser

multiconsult.no
3 Dagens påvirkning og
forurensningssituasjon

Tabell 3.1.4: Overvåkingsresultater overflatevann i bekk oppstrøms og nedstrøms påslipp av renset
sigevann, målepunkt 8 og målepunkt 9

ELEMENT

Oppstrøms påslipp

Nedstrøms påslipp

Målepunkt 8

Målepunkt 9

Gj. snitt 2017

Gj. snitt 2017

Hg (Kvikksølv)

µg/l

0,02

0,02

Fe (Jern)

mg/l

0,32

0,31

As (Arsen)

µg/l

0,5

1,39

Cd (Kadmium)

µg/l

0,05

0,05

Cr (Krom)

µg/l

0,5

1,42

Cu (Kopper)

µg/l

1,08

1,6

Mn (Mangan)

µg/l

26,5

43,3

Ni (Nikkel)

µg/l

0,5

2,9

Pb (Bly)

µg/l

0,2

0,2

Zn (Sink)

µg/l

2,83

3,3

B (Bor)

µg/l

20

661,25

6,75

7,33

mS/m

4,23

55,03

mg/l

9,425

33,43

mg/l

31,5

76

mg/l

0,42

4,18

mg/l

0,04

0,74

mg/l

0,01

0,10

mg/l

2

73,5

Surhetsgrad (pH)
Ledningsevne
(konduktivitet)
SS (suspendert
stoff)
Kjemisk
oksygenforbruk
(KOF-Cr)
Total nitrogen
(N-total)
Ammonium-N
(NH4-N)
Total fosfor
(P-total)
Klorid (Cl-)

Oppsummering overvåking overflatevann
Overvåkingen av overflatevannet siden 2011 viser at bekken nedstrøms påslippet er noe påvirket av
påslippet av renset sigevann fra renovasjonsanlegget/infiltrasjonsanlegget. Dette gjelder først og
fremst de typiske stoffene som forbindes med utslipp fra deponier, dvs. bor, klorid, ammonium/nitrogen, ledningsevne og kjemisk oksygenforbruk. Samtidig viser overvåkingen at bekken også er
noe påvirket av tungmetallene arsen, krom og nikkel, og delvis også av kobber, bly og sink. I tillegg
viser overvåkingen en økning i bekkens innhold av jern og mangan nedstrøms påslippet fra
infiltrasjonsanlegget, men det er usikkert om noe av dette skyldes renovasjonsanlegget eller naturlig
avrenning fra myrområdet for infiltrasjonsanlegget. Samtidig viser målingene de siste 2-4 årene at
overflatevannets innhold av de fleste forurensninger er redusert en del i forhold til tidligere år.
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Oppfølging mv. av forurensningssituasjonen vann og grunn
– renovasjonsanlegg R1 og infiltrasjonsanlegg A2
Det legges til grunn at oppfølgingen av forurensningssituasjonen på renovasjonsanlegget R1 og
infiltrasjonsanlegget A2 følges opp av forurensningsmyndighetene gjennom konsesjonsbehandlingen
på anlegget.
Kommentar til registrering i grunnforurensningsdatabasen
I grunnforurensningsdatabasen er det angitt mistanke om forurenset grunn innenfor et stort
området som dekker flere delområder i planlagt omregulering. I området for renovasjonsanlegg R1
og infiltrasjonsanlegg A2 er følgende opplysninger gitt:
- Mistanke om forurensning: BTEX, klororganiske forbindelser, metallforbindelser, PCB og THC
- Påvirkningsgrad: Akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk
- Areal: Samlet areal R1 og A2: 516756 m2
- Eiendom: G/B/Fnr 80/24/0 i Vestre Slidre kommune
Det er usikkert hva som er grunnlaget for denne registreringen. Det er i liten grad samsvar mellom
den omfattende utstrekningen av forurenset grunn i grunnforurensningsbasen og den overvåkingen
som utføres for R1 og A2. Det antas at videre oppfølging av forurensningssituasjonen på alle
anleggene i området vil sikre en bedre samordningen av registrerte grunnforurensninger i området.
For informasjon fra grunnforurensningsdatabasen se
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ .

3.1.2 Utslipp til luft, inkl. klimagasser
Deponigass og klimagasser
Ved nedbrytning av organisk avfall i deponiet dannes deponigasser, først og fremst metangass (ca.
40-60 %) og karbondioksid (ca. 30-40 %). I tillegg består gassen av blant annet karbonmonoksid,
nitrogen, svovelforbindelser og andre organiske forbindelser. Hydrogensulfid, ammoniakk og
forskjellige organiske forbindelser kan føre til luktproblemer, og kan ha helseskadelige effekter.
Krav i tillatelse
I tillatelsen for renovasjonsanlegget er det gitt krav til håndtering og kontroll av deponigass:
- Oppsamling av og energiutnyttelse eller fakling av deponigass
- Regelmessig kontroll med eventuelle utslipp av deponigass
- Regelmessig kontroll av gassanlegget
- Håndtering av deponigass slik at helse eller miljøfare ikke oppstår
- Kontinuerlig måling av deponigassmengde og metangassinnhold
Begrunnelsen for oppsamling og utnyttelse/fakling av deponigass er bl.a. å redusere utslippene av
klimagassen metan 4 , redusere luktutslipp og øke sikkerheten på renovasjonsanlegget.
Deponigassanlegg
Deponigassanlegget på renovasjonsanlegget ble satt i drift i september 2001. Deponiet deles i tre
deler: Felt 2 (1984-1994), Felt 3A (fra 1994) og Felt 3B (bunnaske). Det er etablert gassoppsamlingsanlegg med 14 brønner i felt 2 og felt 3a. Deponigassanlegget har gasspumpestasjon, gassfakkel og
en egen gasskjel. Gasskjelen ble montert som en del av en ny varmesentral i 2014.

4

Metan har ca. 25 ganger så større klimaeffekt enn karbondioksid. Det er derfor viktig å utnytte eller forbrenne denne gassen lokalt før utslipp til atmosfæren.
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Oppsamling og utnyttelse av deponigass, 2013-2017
Siden anlegget ble etablert 2001 har deponigassuttaket og kvaliteten på uttatt deponigass variert.
Antall driftstimer per år har også variert. Data for deponigassanlegget de siste 5 årene viser (20132017):
- Total deponigassuttak per år: 45 000 – 65 000 normalkubikkmeter deponigass per år
- Andel metangass i deponigassen: 39 – 50 %
- Andel deponigass til varmeproduksjon: 45 – 99 % (over 95 % de siste tre år)
- Mengde deponigass til fakling: 1 – 55 % (under 5 % de siste tre år)
Diffuse utslipp av deponigass
Det er utført emisjonsmålinger av deponigass på deponiets overflate. Emisjonsmålinger har påvist
både mindre og mer betydelige lekkasjer/utslipp av deponigass fra deponiets overflate.
Tiltak og oppfølging av deponigassanlegg
Oppfølging og vurderinger av deponigassanlegget har vist at det det er et behov for å gjennomføre
ulike tiltak for å bedre oppsamling og utnyttelse av deponigassen. Aktuelle tiltak som er eller skal
følges opp:
- Stanse innlekkasje av luft/oksygen til enkelte gassbrønner
- Sikre god overdekning på deponiet
- Avdekke og tette lekkasjepunkter for deponigass på deponioverflaten
- Sørge for bedre rutiner for drift og vedlikehold av deponigassanlegget (bl.a. jevnlig innregulering
av gassbrønner, regelmessig blåsing av gassbrønner)
- Oppgradering av teknisk anlegg etter behov (bl.a. frostsikring av gassrør o.l.)
- Løpende tilpasning av deponigassanleggets kapasitet til faktisk deponigassmengde

Andre utslipp til luft fra renovasjonsanlegget
Lukt
Utslipp av sjenerende lukt fra renovasjonsanlegget er knyttet til håndtering av organisk avfall. Det er i
dag forbudt å deponere organisk avfall på renovasjonsanleggets deponi.
Mulige kilder til lukt fra renovasjonsanlegget og infiltrasjonsanlegget i dag er:
- Utslipp av gasser fra tidligere deponert organisk avfall (felt F1, F2 og F3A). Se egen beskrivelse av
deponigass ovenfor.
- Rensing av sigevann, sanitærvann og forurenset overflatevann. Se egen omtale av sigevann
ovenfor.
- Mottak, kompostering og ettermodning av avløpsslam (på slamplate mot nord)
- Omlasting av matavfall (i bur på slamplate mot nord)
- Omlasting av restavfall (sorteringshall)
Berørte av evt. lukt:
Eventuell lukt på renovasjonsanlegget vil i første omgang være til sjenanse for de ansatte, og de
besøkende på anlegget (sjåfører, håndverkere, entreprenører o.l.). Privatpersoner og husholdninger
har i utgangspunktet lite kontakt med renovasjonsanlegget. Privatpersoner og husholdninger har
mest kontakt med miljøstasjonen som er plassert over en kilometer sør for anlegget. Andre som kan
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være berørt av lukt fra anlegget er skytebanene og metallavfallsvirksomhetene øst og sørøst for
anleggene. Det er ikke kjent at det har vært klager på lukt fra disse anleggene
Tiltak mot lukt fra disse delene av anlegget følges opp gjennom interne rutiner og løpende
prosessforbedringer.
Støv, partikler
Utslipp av støv omfatter her utslipp av både svevestøv, støv og partikler. Svevestøv er ofte de
partiklene som er mindre enn 10 mikrometer og som holder seg svevende i lufta over lengre tid enn
større og tyngre støvpartikler. Spredning av støv bestemmes både av størrelse og tyngde på
partiklene og av værforholdene på stedet.
Mulige kilder til utslipp av støv og partikler fra renovasjonsanlegget er:
- Lossing/lasting av bunnaske (utendørs, hovedsakelig nede i dagbrudd F3B)
- Håndtering og kverning av trevirke/flis (utendørs, hovedsakelig nede i dagbrudd F4A og-B)
- Mottak, sortering og håndtering av avfall i sorteringshall
- Transport til og fra anlegget (renovasjonsbiler, Retura Valhall-transport, vogntog mv.)
- Varmesentral (flisfyringskjel og evt. reserve oljekjel)
- Andre kilder støv og partikler
Berørte av støvutslipp:
Utslipp og oppvirvling av støv og partikler vil i første rekke kunne påvirke arbeidsmiljøet for de
ansatte på renovasjonsanlegget og for besøkende på anlegget (sjåfører, håndverkere, entreprenører
o.l.). Privatpersoner og husholdninger har i utgangspunktet lite kontakt med renovasjonsanlegget.
Privatpersoner har mest kontakt med miljøstasjonen sør for anlegget. Brukere av skytebanene og
metallavfallsvirksomhetene øst og sørøst for anleggene kan også bli berørt av støvutslipp fra
anlegget, fortrinnsvis støv fra transport og eventuelt svevestøv. Eventuell påvirkning av støv på
naboområder er ikke undersøkt.

3.2

Renovasjonsanlegg R3
Renovasjonsanlegg R3 er per dag ikke tatt i bruk til renovasjonsformål, dvs. området foreligger som
naturlig grunn. Det eneste inngrepet som er foretatt per i dag er at deler av området er hogd.
Det foreligger planer om å utnytte området til ettermodning av behandlet slam.
Før etablering av ny virksomhet i området må det foretas planlegging og prosjektering, f.eks. i
forhold til adkomst, planering, evt. utsprenging o.l.
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Metallvirksomhet, forretning/kontor/industri – FKI1
Innenfor delområde FKI1 er det i dag etablert to metallgjenvinningsvirksomheter:
- Valdres Metall AS
- Metallco Oppland, avdeling Valdres (tidligere Oppland Metall AS)

Figur 3.2.1: Oversiktsbilde metallgjenvinning, forretning/kontor/industri – FKI1

3.3.1 Valdres Metall AS, sørligste del av FKI1, gnr/bnr/fnr - 80/24/11 og 80/24/13
Valdres Metall AS er et metallgjenvinningsfirma som er etablert innenfor den sørligste delen av FKI1.
Valdres metall har hatt virksomhet i området siden 1980-tallet. Valdres Metall AS har tillatelse fra
Fylkesmannen i Oppland 07.10.2015 til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og til mottak av flere
typer avfall. Dokumentasjon fra tidligere tilsyn ved anlegget foreligger (tilsyn 2010 og 2017).
Utslipp til vann og grunn
Data om forurensningssituasjonen og eventuelle utslipp til grunnen og til grunnvannet fra
virksomheten på anlegget er ikke kjent. Det er likevel sannsynlig at deler av grunnen og grunnvannet
er påvirket av virksomheten som har vært på anlegget. Begrunnelser for å anta at grunnen og
grunnvannet kan være påvirket er:
- Metallgjenvinningsvirksomhet i over 30 år, med mottak, demontering og annen håndtering av
kasserte kjøretøyer, maskiner og annet metallavfall
- Håndtering av metallavfall og annet avfall på planerte løsmasser uten fast dekke eller annen
oppsamling av evt. søl og spill
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Funn ved tilsyn fra Fylkesmannen i 2010, bl.a. med demontering av kjøretøyer uten sanering på
områder uten fast dekke eller oppsamling, lagring av spillolje på brukt oljetank uten
tilstandsrapport eller uten oppsamlingsmulighet.

Mulige forurensninger av grunn og grunnvann:
Mulige forurensninger av grunn og grunnvann fra anlegget kan bl.a. være: Oljeforbindelser,
tungmetaller og andre organiske forbindelser (f.eks. motoroljer, bremsevæske, hydraulikkolje,
frostvæske, smørefett osv.). Det er ikke kjent om anlegget har håndtert transformatorer, kabler e.l.
som kan inneholde PCB-holdige oljer e.l.
Evt. spredning av forurensninger ut av anleggsområdet:
Data om evt. spredning av forurensninger ut av anleggsområdet er ikke kjent. Det er samtidig
sannsynlig at virksomheten på anlegget også kan ha medført (og evt. fortsatt medfører) noe
spredning av forurensninger til grunnen og bekkene utenfor anlegget. De naturlige løsmassene i
området består av morene. Det er antatt at evt. spredning av forurenset grunnvann gjennom
løsmassene i området er relativt liten. Samtidig går det en bekk rett utenfor anleggets område både
på østsiden og på vestsiden av anlegget. Det antas at begge disse bekkene kan ha transportert (og
evt. fortsatt transporterer) noe forurenset overflatevann og grunnvann fra anleggsområdet.
Hvorvidt annen aktivitet i området også har bidratt (og evt. bidrar) til spredning av forurensninger til
grunnen og til bekkene i området er ikke kjent. Dette vil spesielt gjelde metallgjenvinningsanlegg rett
nord for Valdres metall, jord-/komposthåndtering rett nord for anlegget, og evt. skytebanene lenger
mot nord og renovasjonsanlegget/deponiet nordøst for anlegget.
Utslipp til luft
Det er antatt at anlegget ikke har noen vesentlige utslipp av forurensninger til luft utover det som
følger av normal transport til og fra anlegget og av begrenset maskindrift på anlegget. Det legges til
grunn at anlegget ikke foretar noen form for fragmentering, kverning e.l. håndtering av avfallet som
kan medføre utslipp til luft.
Oppfølging mv. av forurensning
Det legges til grunn at forurensningssituasjonen på anlegget til Valdres metall følges opp av
forurensningsmyndighetene gjennom konsesjonsbehandlingen på anlegget. Det antas samtidig at
oppfølgingen av anlegget samordnes og evt. justeres i forhold til den grunnforurensningen som er
registrert i området per i dag, se databasen https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ .
Området for metallvirksomheten er ikke registrert i denne grunnforurensningsdatabasen.
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3.3.2 Metallco Oppland, avdeling Valdres, nordligste del av FKI1, del av gnr/bnr/fnr - 80/24/12
Metallco Oppland, avdeling Valdres er et metallgjenvinningsfirma som er etablert innenfor den
nordligste delen av FKI1. Metallco har hatt virksomhet på deler av eiendommen siden 2012
(tillatelser fra Fylkesmannen er gitt for kassserte kjøretøy og for ulike avfallstyper). Dokumentasjon
fra tidligere tilsyn ved anlegget foreligger (tilsyn 2013 og 2017).
Utslipp til vann og grunn
Data om forurensningssituasjonen og eventuelle utslipp til grunnen og til grunnvannet fra
virksomheten på anlegget er ikke kjent. Det antas at grunnen og grunnvannet på Metallco sitt anlegg
er lite påvirket av Metallco sin virksomhet på eiendommen. Begrunnelser for å anta at grunnen og
grunnvannet er lite påvirket er:
- Metallgjenvinningsvirksomhet har pågått i en kort periode på ca. 6 år.
- Virksomheten har i stor grad vært avgrenset til håndtering av kasserte kjøretøy
- Håndteringen av kasserte kjøretøy er utført på et nybygd anlegg med fast dekke/betongplate og
innendørs miljøsanering av helse- og miljøfarlige stoffer
- Overføring og mellomlagring av farlig avfall fra miljøsanering i spesialbygde tette lagringsenheter
Forhold som kan ha medført at det kan ha skjedd en spredning av forurensninger til grunnen eller
vann fra anlegget er:
- Observasjon av sprekk i betongdekke for mellomlagring av kasserte biler jfr. inspeksjon fra
Fylkesmannen 2013
- Mulig lekkasje til grunnen på siden av betongplate for mellomlagring av kasserte biler, bl.a. ved
mye nedbør, snø/is, lagrede biler e.l.
Mulige forurensninger av grunn og grunnvann kan være:
Mulige forurensninger av grunn og grunnvann fra anlegget kan bl.a. være: Oljeforbindelser,
tungmetaller og andre organiske forbindelser (f.eks. motoroljer, bremsevæske, hydraulikkolje,
frostvæske, smørefett osv.).
Evt. spredning av forurensninger ut av anleggsområdet:
Data om evt. spredning av forurensninger ut av anleggsområdet er ikke kjent. Det er antatt at
virksomheten på anlegget i liten grad eller ikke har medført noe spredning av forurensninger til
grunnen og bekkene utenfor anlegget. De naturlige løsmassene i området består av morene. Det er
antatt at evt. spredning av forurenset grunnvann gjennom løsmassene i området er relativt liten. Det
går en bekk mellom anlegget og Høvsvegen vest for anlegget, samt at det starter en liten lokal bekk
sørøst for anlegget. Hvorvidt annen aktivitet i området også har bidratt (og evt. bidrar) til spredning
av forurensninger til grunnen og til bekkene i området er ikke kjent. Dette vil spesielt gjelde jord-/komposthåndtering rett nord og øst for anlegget, og evt. skytebanene lenger mot nord og
renovasjonsanlegget/deponiet nordøst for anlegget.
Utslipp til luft
Det er antatt at anlegget ikke har noen vesentlige utslipp av forurensninger til luft utover det som
følger av normal transport til og fra anlegget og av begrenset maskindrift på anlegget.
Oppfølging mv. av forurensning
Det legges til grunn at forurensningssituasjonen på anlegget til Metallco Oppland følges opp av
forurensningsmyndighetene gjennom konsesjonsbehandlingen på anlegget. Det antas samtidig at
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oppfølgingen av anlegget samordnes og evt. justeres i forhold til den grunnforurensningen som er
registrert i området per i dag, se databasen https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ .
Området for metallvirksomheten er ikke registrert i denne grunnforurensningsdatabasen.

3.4

Skytebaner
Vest for renovasjonsanlegget er det etablert to skytebaner, en riflebane lengst mot sør og en
lerduebane. Skytebanene ligger i forsenkningen mellom renovasjonsanlegget i øst og Slidreåsen i
vest. Skytebanene har eksistert siden 1970 og evt. noe tidligere også for deler av aktiviteten.
Forsvaret ved Heimevernet har tinglyst bruksrett til skytebanene. Heimevernet benytter benytter
skytebanene normalt en uke om året i forbindelse med en årlig øvelse. En stor del av skytebaneområdet består av myr og torv. Skytebanene er registrert i statens databasen for grunnforurensning,
se https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ .
3.4.1 Riflebane, S1
Riflebane har 100 og 300 meters baner, overbygde standplasser, løpende elg, skytterhus mv. Det blir
skutt ca. 30-40.000 skudd per år på banen.
Utslipp til vann og grunn
Data om forurensningssituasjonen og eventuelle utslipp til grunnen og grunnvannet fra riflebanen er
ikke kjent.
Registrering i grunnforurensnings-databasen
Skytebanene er registrert i grunnforurensnings-databasen med følgende opplysninger:
- Forurensning: Metallforbindelser
- Påvirkningsgrad: Akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk
- Areal: Kun markert som et punkt midt i skytebaneområdet
- Eiendom: G/B/Fnr 80/2/1 i Vestre Slidre kommune
Mulige forurensninger av grunn og grunnvann:
Mulige forurensninger av grunn, grunnvann og overflatevann fra riflebanen kan bl.a. være:
- Tungmetaller, spesielt bly og kobber samt evt. sink, nikkel, arsen og antimon.
Områder med påvirkning:
- I og i nærheten av jordvoll, fangvoll, kulefangere o.l.
- Andre steder med spredning av prosjektiler, rikosjetter o.l.
- Steder med spredning, avrenning e.l. fra prosjektiler o.l.
Evt. spredning av forurensninger ut av anleggsområdet:
Data om evt. spredning av forurensninger ut av riflebanen er ikke kjent. Det er sannsynlig at
aktiviteten på riflebanen har medført og fortsatt medfører noe spredning av de angitte
forurensningene til overflatevann i grøftene på skytebanen. Vannet i grøftene har avrenning mot
sør/sørøst og videre til den lokale bekken som går langs Høvsvegen i samme retning dvs. mot
sør/sørøst. De naturlige løsmassene i området består av morene. Det er antatt at evt. spredning av
forurenset grunnvann gjennom løsmassene i området er relativt liten. I tillegg vil lokale
terrengformer for fjelloverflaten styre strømningen av grunnvann og overflatevann i området. Dette
gjelder bl.a. lokal fjellknaus i veien rett sør for myrområdet sør for riflebanen.
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Hvorvidt annen aktivitet i området også har bidratt (og evt. bidrar) til spredning av forurensninger til
grunnen og til bekkene i området er ikke kjent. Dette gjelder renovasjonsanlegget øst/nordøst for
anlegget.
3.4.2 Lerduebane, S2
Lerdubanen har to 50 meters baner:
- Bane 1 lengst mot sør (restaurert 1990), eiendom 80/2/1
- Bane 2 lengst mot nord (ny fra 1990), eiendom 80/2/0 og 80/2/1
Banene har overbygde standplasser. Det blir skutt ca. 50-100.000 skudd per år på banene. Forsvaret
ved Heimevernet benytter banen etter behov (AG-3).
Utslipp til vann og grunn
Data om forurensningssituasjonen og eventuelle utslipp til grunnen og grunnvannet fra riflebanen er
ikke kjent.
Registrering i grunnforurensnings-databasen
Skytebanene er registrert i grunnforurensnings-databasen med følgende opplysninger:
- Mistanke om forurensning: Metallforbindelser
- Påvirkningsgrad: Akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk
- Areal: Kun markert som et punkt midt i skytebaneområdet
- Eiendom: G/B/Fnr 80/2/0/0 og 80/2/1 i Vestre Slidre kommune
Mulige forurensninger av grunn og grunnvann:
Mulige forurensninger av grunn, grunnvann og overflatevann fra riflebanen kan bl.a. være:
- Tungmetaller, spesielt bly og kobber samt evt. sink, nikkel, arsen og antimon.
- Bly fra tidligere bruk av blyhagl (totalforbud i 2005), bruker stålhagl i dag
Områder med påvirkning:
- Normalt i en vifte på 90 grader ut fra standplass
- Andre steder med spredning av hagl
- Steder med spredning, avrenning e.l. fra hagl
Evt. spredning av forurensninger ut av anleggsområdet:
Data om evt. spredning av forurensninger ut av lerduebanen er ikke kjent. Det er sannsynlig at
aktiviteten på lerduebanen har medført og fortsatt medfører noe spredning av de angitte
forurensningene til overflatevann i grøftene på skytebanen. Vannet i grøftene i området har
avrenning mot sør/sørøst, forbi riflebanen og videre til den lokale bekken som går langs Høvsvegen i
samme retning dvs. mot sør/sørøst. Det er mulig at en liten del av den nordligste delen av
lerduebane 2 (den nordligste) har avrenning nordover til planlagte næringsområder FKI5 og FKI6.
De naturlige løsmassene i området består av torv, myr og morene. Det er antatt at evt. spredning av
forurenset grunnvann gjennom morenemassene i området er relativt liten. I tillegg vil lokale
terrengformer for fjelloverflaten styre strømningen av grunnvann og overflatevann i området.
Hvorvidt annen aktivitet i området også har bidratt (og evt. bidrar) til spredning av forurensninger til
grunnen og til bekkene i området er ikke kjent. Dette gjelder renovasjonsanlegget øst/nordøst for
anlegget.
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3.4.3 Oppfølging mv. av forurensningssituasjonen på skytebanene (S1 og S2)
Dagens arealbruk skytebaner
I grunnforurensningsdatabasen er det som nevnt angitt: «Påvirkningsgrad: Akseptabel forurensning
med dagens areal- og resipientbruk». Dette betyr at forurensningsmyndighetene har vurdert at
dagens areal- og resipientbruk ikke er i konflikt med den forurensning som er antatt for skytebanen.
Regelverk terrenginngrep, gravearbeid e.l.
Det legges til grunn at forurensningsmyndighetene følger opp forurensningen på skytebanen i tråd
med regelverket. Dersom det er behov for å foreta graving/terrenginngrep på skytebanen, så skal
dette følges opp av kommunen i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 2 (opprydding i
forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider). Ved eventuelle gravearbeider/terrenginngrep på
skytebanen plikter tiltakshaver:
- Vurdere om det er forurenset grunn i området der terrenginngrepet er planlagt.
- Evt. utføre nødvendige miljøtekniske grunnundersøkelser ved mistanke om forurensninger i
grunnen.
- Evt. utarbeide en tiltaksplan som bl.a. beskriver hvordan forurensninger i grunnen skal ivaretas
ved terrenginngrepet.
Oppfølging planlagte terrenginngrep skytebaner
Dette betyr at dersom skytterlagene planlegger noen terrenginngrep på skytebanene så må dette
vurderes og følges opp i tråd med regelverket. Mulige terrenginngrep som kan fanges opp av dette er
evt. tiltak ved målskivene, innenfor spredningsvifte for lerduebanene, evt. tiltak i dreneringsgrøftene
osv.
Kommentar om myr, torv
Store deler av skytebanene har myr og torv i overflaten. Flere forhold ved myr og torv kan påvirke
forurensningssituasjonen og evt. tiltak eller terrenginngrep i områder med myr og torv:
- Høyt vanninnhold
- Mye organisk materiale
- Binding/utslipp av klimagassen karbondioksid
- Behov for mer stedsspesifikke risikovurderinger av tilstandsklasser
- Sluttdisponering av evt. oppgravde masser/torv er dyrt/få behandlingsanlegg
- Andre særlige hensyn ift. myr/torv
Dette er forhold som det antas å ha vesentlig betydning for den forurensningsmessige oppfølgingen
av skytebanene. Dette gjelder både:
- Oppfølgingen av den generelle driften og vedlikeholdet på skytebanene (bl.a. avfallshåndtering,
drenering, vegetasjonsarbeider o.l.)
- Oppfølgingen av eventuelle gravearbeider og terrenginngrep på skytebanene
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Renovasjonsanlegg R2, miljøstasjon
Renovasjonsområde R2 ligger helt sør i planlagt reguleringsområde. På området ligger miljøstasjon
for Fagernes. Miljøstasjonen ble etablert på naturlig grunn i 2014 som en erstatning for tidligere
miljøstasjon på Fagernes.

Figur 2.2.1: Oversiktsbilde miljøstasjon i renovasjonsområde R2.
Innhold og oppbygging
Mottak avfall fra husholdning og mindre mengder fra næring
Miljøstasjonen er et tilbud til husholdningene og mindre næringsvirksomhet i Fagernesområdet for
levering av de fleste typer avfall, dvs. både ordinært avfall og farlig avfall. På miljøstasjonen er det
bl.a. mulig å levere følgende typer avfall: Papir/papp/kartong, plast, metaller, glass, trevirke, møbler,
EE-avfall, hvitevarer, hageavfall, vinduer, isolerglass, farlig avfall osv. Miljøstasjonene er betjent i
åpningstiden, bl.a. for å sikre best mulig sortering og for å unngå søl og spill.
Oppbygging – fast dekke, betongelementer, sorteringsrampe, sikring mv.
Miljøstasjonen er bygd opp av prefabrikkerte betongelementer som er satt oppe på et planert
område med fast dekke av asfalt. På hver side av betongelementene er det plassert ut egne
containere for sortering av avfall. I tillegg finnes egne containere og lagringsområder for noen
avfallstyper i kanten av asfaltplaten.
Asfalten på miljøstasjonen er lagt med fall ut fra betongelementene og ut til terreng. I ytterkant av
asfaltkanten er det opparbeidet et belte rundt hele anlegget på 1-2 meter med torv/jord og tilsådd
med gress. Beltet med gress/torv er bygget for å fange opp evt. spill fra anlegget. Ved akuttutslipp
kan torvlaget graves opp og erstattes.
Andre containere og lagringsenheter
Enkelte av avfallstypene som mottas på anlegget mottas i egne containere eller andre
lagringsenheter utenfor sorteringsrampen. Dette omfatter bl.a. isolerglassruter, hvitevarer, farlig
avfall og hageavfall. Hageavfallet leveres i egen binge i det ene hjørnet av miljøstasjonen.
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Spesialcontainer for farlig avfall:
På siden av asfaltplassen er det plassert en spesialcontainer for farlig avfall. I containeren finnes egne
fat og oppsamlingsenheter for mottak av ulike typer farlig avfall. Bunnen av containeren er etablert
med rist og oppsamlingskar for evt. søl og spill.
Ombruk:
Eget mottak av avfall til ombruk/gjenbruk er etablert i eget rom under sorteringsrampen.
Utslipp til vann og grunn
Data om forurensningssituasjonen og eventuelle utslipp til grunnen og grunnvannet fra
miljøstasjonen er ikke kjent. Det antas at grunnen og grunnvannet på miljøstasjonen ikke er påvirket
av miljøstasjonen. Begrunnelsen for dette er bl.a.:
- Miljøstasjonen ble nylig etablert (2014) på naturlig grunn uten tidligere virksomhet
- Det er fast dekke på miljøstasjonen
- Anlegget har beredskap med absorpsjonsmidler for fast dekke
- Anlegget har sikring med torvbelte og gress i ytterkant av fast dekke
- Ingen observasjoner av søl og spill til terreng
- Direkte sortering i egne containere uten annen omlasting e.l.
Eventuelle forurensninger av grunn og grunnvann:
Eventuelle forurensninger av grunn og grunnvann fra anlegget kan bl.a. være: Olje, bensin,
tungmetaller fra impregnert trevirke og andre forbindelser fra mottatt farlig avfall (f.eks.
maling/lim/lakk, løsemidler, plantevernmidler o.l.).
Evt. spredning av forurensninger ut av anleggsområdet:
Det er ikke kjent at det er foretatt noen kartlegging av evt. forurensningsspredning til grunnen eller
overflatevann/bekker/grøfter i miljøstasjonens nærområde. Det er antatt at virksomheten på
anlegget i liten eller ingen grad har medført noe spredning av forurensninger til grunnen og bekkene
utenfor anlegget. De naturlige løsmassene i området består av morene. Det er antatt at evt.
spredning av forurenset grunnvann gjennom løsmassene i området er relativt liten. Det går en bekk
mellom anlegget og Høvsvegen vest for anlegget. Bekken er lagt i rør forbi anlegget. Det er antatt at
metallvirksomheten og evt. skytebanene nord/nordvest for miljøstasjonen har bidratt og bidrar til
spredning av forurensninger til denne bekken.
Oppfølging mv. av forurensningssituasjonen
Det legges til grunn at oppfølgingen av forurensningssituasjonen på miljøstasjonen følges opp av
forurensningsmyndighetene gjennom tilsyn, evt. konsesjonsbehandling osv.
Kommentar til registrering i grunnforurensningsdatabasen
I grunnforurensningsdatabasen er miljøstasjonen angitt innenfor det som er markert som en del av
området med forurenset grunn for VKR sitt renovasjonsanlegg:
- Mistanke om forurensning: BTEX, klororganiske forbindelser, metallforbindelser, PCB og THC
- Påvirkningsgrad: Akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk
- Areal: 474835 m2
- Eiendom: G/B/Fnr 80/24/0 i Vestre Slidre kommune
Det er usikkert hva som er grunnlaget for denne registreringen. Det er i liten grad samsvar mellom
den omfattende utstrekningen av forurenset grunn i grunnforurensningsbasen og den overvåkingen
som utføres av renovasjonsanlegg R1 og infiltrasjonsanlegget A2. Det er som angitt ovenfor i
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utgangspunktet ingen mistanke om at virksomheten på miljøstasjonen har medført forurenset grunn
under eller utenfor området. Det antas at videre oppfølging av forurensningssituasjonen på alle
anleggene i området vil sikre en bedre samordningen av de grunnforurensningene for området.
Utslipp til luft
Det er antatt at miljøstasjonen ikke har noen vesentlige utslipp av forurensninger til luft utover det
som følger av normal transport til og fra anlegget og av begrenset maskindrift på anlegget.

3.6

Synkanlegg, A1
I område A1 er det etablert et avløpsrenseanlegg for sanitærvann fra metallgjenvinningsanleggene i
FKI1. Renseanlegget består av et synkanlegg på nordvestsiden av den lokale bekken/grøften langs
Høvsvegen og infiltrasjon til grunnen på sørøstsiden av samme bekk. Data om evt. utslipp av
forurensninger til grunnen eller til vannet i området er ikke kjent. Det antas at anlegget er bygget i
tråd med krav fra kommunen og at driften og vedlikeholdet av anlegget er i tråd med kommunens
krav.
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Forurensningsmessige konsekvenser av planlagte endringer
Planlagte endringer
De vesentligste endringer som følge av planlagt omregulering er:
- Utvidelser og justeringer av renovasjonsområdet for hovedanlegget (R1)
- Oppdatere reguleringsformål infiltrasjonsområde til avløpsanlegg (A1)
- Inkludere eksisterende skytebaner (S1 og S2)
- Inkludere eksisterende metallavfallsanlegg (FKI1)
- Inkludere eksisterende synkanlegg avløp (A1)
- Etablere nye næringsarealer (FKI2 – FKI6)
- Etablere grøntområder og LNF-områder
- Varslet nytt verneområde mot vest/nordvest som avgrenser planområdet mer enn eksisterende
regulering.
I punktene nedenfor er det gitt en vurdering av de forurensningsmessige konsekvensene av å foreta
de planlagte omreguleringene.

4.1

Utvidelser og justeringer av renovasjonsområdet for hovedanlegget (R1)
Det er foreslått mindre endringer av renovasjonsanlegg R1 sine yttergrenser:
- Liten utvidelse i sørvestre hjørne av R1, bl.a. for å formalisere dagens bruk av delområdet til bruk
som lagerområde for tomme og ubrukte containere, avfallsbeholdere o.l.
- Begrenset utvidelse av i sørvestre hjørne av R1, bl.a. for planlagte utvidelser av eksisterende
kontor, verksted e.l.
- Etablering av grøntområder/ skjermingssoner (G) langs yttergrense for renovasjonsanlegget
Ingen av disse utvidelsene og justeringene antas å medføre noen endringer i de forurensningsmessige forholdene på anlegget.

4.2

Oppdatere reguleringsformål infiltrasjonsområde (A1)
Det er foreslått å endre reguleringsformål for infiltrasjonsområdet (myrfilteret) til avløpsanlegg.
Denne endringen vil i utgangspunktet ikke ha noen forurensningsmessige betydninger for anlegget.
Samtidig kan endringen likevel bidra til en enklere og tydeligere oppfølging av infiltrasjonsanlegget,
bl.a. i forhold til drift og vedlikehold, eiendomsforhold, arealbruk o.l.

4.3

Inkludere eksisterende skytebaner (S1 og S2)
Begrunnelse for omregulering/inkludering av skytebanene
Kommunen ønsker at begge skytebanene inkluderes i den planlagte omreguleringen som egne
reguleringsområder, S1 for riflebanene og S2 for lerduebanene. Det antas at ønsket om inkludering
av disse skytebanene er begrunnet med behovet for en samlet og enhetlig regulering av alle
aktiviteter innenfor samme område. Status for forurensningssituasjonen for skytebanene er
beskrevet ovenfor.
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Forurensningsmessige konsekvenser med oppdatert detaljregulering av skytebanene
Det vurderes som hensiktsmessig at det etableres oppdaterte planbestemmelser og oppdaterte
planavgrensninger for skytebanene. En omregulering vil være en formalisering i forhold til plan- og
bygningsloven (rammelov), mens oppfølging i forhold til forurensningsregelverket vil gjelde spesifikke
i forurensningsforhold (særlov). Skytebaner er i dag normalt ikke konsesjonspliktig iht. forurensningsloven, samtidig som flere bestemmelser i forurensningsregelverket vil være aktuelle for oppfølgingen
av skytebanevirksomhet. Dette gjelder bl.a. regelverk om støy, avfallshåndtering, håndtering av
grunnforurensning osv.
En oppdatert omregulering/detaljregulering av skytebanene vil sannsynligvis bidra til en enklere og
tydeligere oppfølging av de forurensningsmessige sidene av skytebanene, fordi planbestemmelsene
er viktige rammebetingelser også for det forurensningsmessige. Dette kan bl.a. gjelde:
- Samordnede krav til driftstider, arealbruk, adkomst, transport e.l.
- Oppdatering av virksomheten ift. dagens drift og vedlikehold på skytebanene
- Oppdatering ift. dagens eiendomsforhold, arealbruk o.l.
- Bedre oppfølging og håndtering av forurenset grunn på skytebanene i forbindelse med eventuell
graving eller terrenginngrep på skytebanene jfr. kravene i forurensningsforskriften (kapittel 2 om
opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider).
- Andre forurensningsmessige fordeler

4.4

Inkludere eksisterende metallavfallsanlegg (FKI1)
Begrunnelse for omregulering/inkludering av metallavfallsanlegg
Kommunen ønsker at eksisterende metallavfallsanlegg inkluderes i den planlagte omregulering som
et eget område med formål forretning, kontor eller industri (FK1). Det antas at ønsket om inkludering
av metallavfallsanleggene og evt. annen virksomhet i området (f.eks. jord/kompost) er begrunnet
med behovet for en samlet og enhetlig regulering av alle aktiviteter innenfor samme område.
Status for forurensningssituasjonen for de to metallavfallsvirksomhetene er beskrevet for hvert av
anleggene, dvs. for Valdres Metall AS og for Metallco Oppland. Det er bl.a. gitt beskrivelser av utslipp
til vann og grunn, utslipp til luft og oppfølging mv. av forurensning (konsesjonsbehandling, forurenset
grunn mv.).
Forurensningsmessige konsekvenser med oppdatert detaljregulering av metallavfallsanleggene
Det vurderes som hensiktsmessig at det etableres oppdaterte planbestemmelser og oppdaterte
planavgrensninger for metallavfallsanleggene. En omregulering vil være en formalisering i forhold til
plan- og bygningsloven (rammelov), mens oppfølging i forhold til forurensningsregelverket vil gjelde
spesifikke i forurensningsforhold (særlov). Begge metallavfallsanleggene har egne tillatelser/konsesjoner fra Fylkesmannen. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for denne type metallavfallsvirksomhet. I utgangspunktet skal alle aktuelle forurensningsforhold dekkes av tillatelsen fra
Fylkesmannen. Samtidig vil også andre bestemmelser i forurensningsregelverket være aktuelle for
oppfølgingen av metallavfallsanleggene.
En oppdatert omregulering/detaljregulering av områdene for metallavfallsanleggene vil sannsynligvis
bidra til en enklere og tydeligere oppfølging av de forurensningsmessige sidene av skytebanene, fordi
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planbestemmelsene er viktige rammebetingelser også for det forurensningsmessige. Dette kan bl.a.
gjelde:
- Samordnede krav til driftstider, arealbruk, adkomst, transport e.l.
- Oppdatering av virksomheten ift. dagens drift og vedlikehold på anleggene
- Oppdatering ift. dagens eiendomsforhold, arealbruk o.l.
- Bedre oppfølging og håndtering av forurenset grunn innenfor området i forbindelse med
eventuell graving eller terrenginngrep jfr. kravene i forurensningsforskriften (kapittel 2 om
opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider).
- Andre forurensningsmessige fordeler
Kommentar om Valdres Metall sitt anlegg
Valdres Metall har hatt virksomhet i området i lang tid (siden 1980-tallet). Det er som angitt
sannsynlig at deler av grunnen og grunnvannet er påvirket av virksomheten som har vært på
anlegget, bl.a. pga. mange års drift, håndtering av metallavfall uten fast dekke o.l. Det er sannsynlig
at virksomheten på anlegget også kan ha medført noe spredning av forurensninger.
For Valdres Metall er vil en oppdatert detaljregulering (omregulering) være et viktig bidrag for å sikre
best mulig håndtering av eventuelle forurensninger på og fra anlegget. De generelle begrunnelsene
er angitt ovenfor. For Valdres Metall vil spesielt bestemmelser og krav om faste dekker, tak,
innendørs håndtering, overvannshåndtering og lignende være viktige faktorer for å hindre evt.
utslipp av forurensning eller fare for utslipp. Området for Valdre Metall er ikke registrert i
grunnforurensningsdatabasen. Det antas at en oppdatert regulering av anlegget vil bidra til en bedre
og mer samordnet oppfølging av grunnforurensningen i området.
Kommentar om Metallco Oppland sitt anlegg
Metallco Oppland har kun hatt virksomhet i området i kort tid (siden 2012). Det er antatt at grunnen
på anlegget er lite påvirket av Metallco sin virksomheten på anlegget, bl.a. pga. kort driftstid,
håndtering på fast dekke, innendørs miljøsanering o.l. Det er likevel mulig at virksomheten kan ha
medført noe spredning av forurensninger. Også for Metallco er det sannsynlig at en oppdatert
detaljregulering (omregulering) vil være et viktig bidrag både for å sikre best mulig håndtering av
eventuelle forurensninger på og fra anlegget. De generelle begrunnelsene er angitt ovenfor.
Metallco har allerede etablert faste dekker, oppsamling overflatevann, innendørs miljøsanering og
lignende. Oppfølgingen av slike tiltak både i reguleringen og i tillatelsen fra Fylkesmannen vil være
viktig for å hindre evt. utslipp av forurensning eller fare for utslipp. Området for Metallco er ikke
registrert i grunnforurensningsdatabasen. Det antas at en oppdatert regulering av anlegge vil bidra til
en bedre og mer samordnet oppfølging av grunnforurensningen i området.

4.5

Inkludere eksisterende synkanlegg avløp (A1)
I område A1 er det etablert et avløpsrenseanlegg/synkanlegg for sanitærvann fra metallgjenvinningsanleggene i FKI1. Det er antatt at anlegget er bygget i tråd med krav fra kommunen og at driften
og vedlikeholdet av anlegget er i tråd med kommunens krav.
Det er foreslått å angi reguleringsformål for området ved anlegget til avløpsanlegg. Denne endringen
vil i utgangspunktet ikke ha noen forurensningsmessige betydninger for anlegget. Samtidig kan
endringen likevel bidra til en enklere og tydeligere oppfølging av synkanlegget, bl.a. i forhold til drift
og vedlikehold, eiendomsforhold, arealbruk o.l.

10204754-01-RIM-RAP-001

23. mai 2018 / 01

Side 29 av 36

Konsekvensutredning forurensning, områderegulering Rogndokken
Konsekvensutredning forurensning - vann, grunn, lukt og klimagasser

4.6

multiconsult.no
4 Forurensningsmessige konsekvenser av
planlagte endringer

Etablere nye næringsarealer (FKI2 – FKI6)
Begrunnelse for å etablere nye næringsarealer
Både grunneiere og kommunen ønsker at det legges til rette for å etablere nye næringsområder
innenfor planområdet for omreguleringen. Foreslått reguleringsformål for de nye områdene er
forretning, kontor eller industri (FKI).
Status forurensningssituasjon i de nye næringsområder
Status for forurensningssituasjonen for de foreslåtte nye næringsområdene er ikke kjent. I
utgangspunktet er det ikke kjent at de er påvirket av tidligere virksomhet i området.
Registrering i grunnforurensningsdatabasen
I grunnforurensningsdatabasen er det angitt mistanke om forurenset grunn innenfor et stort
området som dekker flere av de foreslåtte nye næringsområdene: FKI2, FKI3 og FKI4, se nærmere
omtale av dette under renovasjonsanlegg R1 i kapittel 3.1. Det er usikkert hva som er grunnlaget for
denne registreringen. Det er i lite samsvar mellom den omfattende utstrekningen av forurenset
grunn i grunnforurensningsbasen og den overvåkingen som utføres for R1 og A2. Dvs. at
overvåkingen ikke gir noe grunnlag for å si at et såpass stort område rundt renovasjonsanlegget har
forurenset grunn
Forurensningsmessige konsekvenser av å etablere nye næringsområder
Ukjent type ny næring/virksomhet
De forurensningsmessige konsekvensene av å etablere nye næringsområder på ledige arealer mellom
og inntil de eksisterende anleggene er avhengig av hvilke typer næringer som eventuelt blir etablert
og hvordan disse anleggene blir driftet.
Økt aktivitet
I utgangspunktet kan det antas at noen forurensningsmessige påvirkninger uansett vil bli høyere med
økt aktivitet innenfor samme område, bl.a. pga. økt trafikk, økte utslipp fra fyringsanlegg, økt behov
for avløpsanlegg sanitærvann osv. Det er samtidig ikke sannsynlig at all ny virksomhet vil komme
innenfor virksomhet uten utslipp, dvs. at det ikke er sannsynlig at all ny virksomhet vil være innenfor
«rene» virksomheter som kontor, forretninger e.l.
Generelle fordeler med regulering
En samlet omregulering av alle aktuelle nye næringsområder vil sannsynligvis bidra til en enklere og
tydeligere oppfølging av evt. nye virksomheter. Begrunnelsen vil også her være den samme som for
de eksisterende anleggene, dvs. at planbestemmelsene er viktige rammebetingelser også for de
forurensningsmessige forholdene. Dette kan bl.a. gjelde:
- Samordnede krav til driftstider, arealbruk, adkomst, transport e.l.
- Oppdatering ift. dagens eiendomsforhold
- Bedre oppfølging og håndtering av forurenset grunn innenfor området i forbindelse med
eventuell graving eller terrenginngrep jfr. kravene i forurensningsforskriften (kapittel 2 om
opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider).
- Andre forurensningsmessige fordeler
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Oppfølging av forurenset grunn
Det antas at en samlet regulering av alle aktuelle nye næringsområder i området kan bidra til bedre
oppfølging av grunnforurensninger i området. Som angitt ovenfor er det bl.a. noe usikkert hva som er
grunnlag for den eksisterende registreringen av forurenset grunn i området rundt renovasjonsområdet. Ved vurderinger av evt. ny virksomhet i de nye næringsområdene vil det normalt bli
foretatt en vurdering og evt. kartlegging av forurenset grunn på aktuelt delområde. Dette vil bidra til
mer korrekte bilde av hvor det finnes forurenset grunn, og evt. hva som er kilden til forurenset grunn
(naboanlegg kan være kilden eller evt. så kan tidligere virksomhet i området være kilden). Dette vil
sikre bedre oppfølging av forurenset grunn. Oppfølging kan bl.a. være tiltak for å sikre eksisterende
forurenset grunn og tiltak for å hindre spredning av forurensninger fra forurenset grunn.

4.7

Etablere grøntområder og LNF-områder
Begrunnelse for å etablere grøntområder og LNF
Det er også et ønske om at områder med grøntstruktur(G) og landbruk/natur/friluftsliv (LNF) sikres
på en best mulig måte innenfor planområdet. Generelt er det foreslått flere grøntområder rundt
renovasjonsanleggene, FKI-områdene og skytebanene, mens LNF-områder er foreslått i randsonen
mot reguleringsområdets yttergrenser.
Status forurensningssituasjon i de nye næringsområder
Status for forurensningssituasjonen for de foreslåtte nye næringsområdene er i utgangspunktet at de
ikke er påvirket av tidligere virksomhet i området.
Forurensningsmessige konsekvenser av å etablere grøntområder og LNF-områder
Det er i utgangspunktet ingen direkte forurensningsmessige konsekvensene av å etablere grøntområder og LNF-områder der det er foreslått.
Etablering av upåvirkede skjermingssoner
De forurensningsmessige betydningene av grøntområder og LNF-områder vil i første rekke bidra til å
øke bevisstheten om å hindre spredning av forurensninger fra de eksisterende virksomhetene og ut i
områder med status som grøntområder eller LNF-områder. Dvs. det kan bli en økt bevissthet for å
holde disse områdene som «rene/upåvirkede» soner utenfor områder med fare for forurensende
virksomhet.
Generelle fordeler med regulering
En samlet omregulering av alle aktuelle nye grøntområder og LNF-områder vil sannsynligvis bidra til
en enklere og tydeligere oppfølging av all aktivitet i området. Begrunnelsen vil også her være den
samme som for de øvrige delområdene, dvs. at planbestemmelsene er viktige rammebetingelser
også for de forurensningsmessige forholdene. Dette kan bl.a. gjelde:
- Oppdatering ift. dagens eiendomsforhold
- Bedre oppfølging og håndtering av forurenset grunn innenfor området i forbindelse med
eventuell graving eller terrenginngrep jfr. kravene i forurensningsforskriften (kapittel 2 om
opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider).
- Andre forurensningsmessige fordeler
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Nytt verneområde mot vest/nordvest, avgrenser eksisterende planområde
Det er kjent at det planlegges etablering av et nytt verneområde rett vest for renovasjonsanlegg R1
og R3 og ned til Slidrevassdraget øst for området. Detaljer om bestemmelser og endelig avgrensning
for det planlagte nye verneområdet er ikke kjent.
Mulige forurensningsmessige konsekvenser av det planlagte verneområdet kan være at kravene til
eksisterende virksomhet kan bli enda mer detaljert og evt. noe strengere enn tidligere, f.eks. i
forhold til nærmiljøulemper som flygeavfall, støyforhold, støvutslipp, skadedyr, inngjerding o.l.
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Referanser
Referanse konsekvensutredning forurensning:
-

Befaring planområde 17.04.2018 med Eivind Berg-VKR, Lisbet Baklid-POV

-

Noteby 06.10.1986: «Grunnvannstransport av forurenset sigevann Valdres kommunale
renovasjons avfallsfylling»

-

Egenrapportering VKR hovedanlegg Rebneskogen/Rogndokken,
rapporteringsår 2000 – 2017

-

Forsvarsbygg, Futura, rapport 2014/609

-

Grunnforurensningsdatabasen, Miljødirektoratet

-

Norske utslipp, http://www.norskeutslipp.no/
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Vedlegg
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Prøvepunkter 1 – 11, VKR Rogndokken
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Prøvepunkter, grunnvannsbrønner i fjell, VKR Rogndokken
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