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Høring av kommunen for søknad om tillatelse etter forurensningsloven - 

Indre Østfold Renovasjon (IØR) - Stegen avfallsplass og deponi i Indre 

Østfold kommune 

 

Indre Østfold Renovasjon (IØR) har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til deponi- og 

avfallsaktivitet på Stegen avfallsplass og deponi, gnr./bnr. 57/2/1 m.fl. i Indre Østfold kommune. 

Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken ber vi kommunen komme med uttalelse til søknaden. 

Søknaden om tillatelse sendes 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 15.10.2020.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har den 06.03.2017, med tillegg av 18,12.2017, 27.01.2020 og 30.07.2020, 

mottatt søknad fra Indre Østfold Renovasjon (IØR) om tillatelse etter forurensningsloven til endring av 

tillatelse datert 03.12.2008 sist endret 13.10.2016. Det søkes om tillatelse til nye aktiviteter etter 

forurensningsloven på Stegen avfallsplass og deponi, gnr./bnr. 57/2/1 m.fl. i Indre Østfold 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. 

 

Fylkesmannen har valgt å sende søknaden på høring til kommunen i eget brev. Vi ber kommunen om å 

fordele søknaden til de instanser i kommunen som saken måtte angå, og om å samordne eventuelle 

merknader fra disse.  

 

Da eksisterende tillatelse er fra 03.12.2008 og det nå søkes om utvidelse av dagens aktiviteter, ser 

Fylkesmannen behov for å revidere dagens tillatelse slik at den er i overenstemmelse med dagens krav til 

denne type virksomhet. 

 

Sammendrag av søknaden  

Følgende aktiviteter er tillatt ved anlegget i dag:  
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Deponering: 

- deponering av ordinært avfall (33000 tonn/år) og inert avfall (10000 tonn/år) 

- deponering av visse typer farlig avfall; avfall fra sandblåsing (500 tonn/år), slam fra oljeutskillere (500 

tonn/år), kassert utstyr som inneholder fri asbest (100 tonn/år) og asbestholdig isolasjonsmaterialer (100 

tonn/år) 

 

Andre avfallsaktiviteter:  

- Mottak og omlasting av husholdningsavfall og andre utsorterte avfallstyper 

- Mottak og omlasting av farlig avfall 

- Drift av gjenvinningsstasjon, deriblant lager av totalt 100 tonn farlig avfall 

- Ettermodning av inntil 10 000 tonn (TS) kloakkslam og lignende pr år 

- Mellomlagring av inntil 5000 tonn trevirke pr. år (rent og urent) 

- Mellomlagring av inntil 500 tonn trykkimpregnert trevirke pr år 

- Kompostering, jordvasking eller deponering av inntil 100 000 tonn lett forurenset 

jordmasse (tilstandsklasse 2-4) pr år 

- Kompostering av oljeforurenset masse 

- Kompostering av hage/parkavfall pr år 

- Lagring i inntil 3 år av utsorterte fraksjoner til gjenvinning (treflis, jordmasser 

metallskrap, glass, dekk etc.) 

- Mellomlagring av inntil 10 000 tonn (lagret samtidig) ballet næringsavfall 

 

Driftstid:  

Driftstid tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 06.00 - 18.00. 

Driftstid mandag og torsdag kl. 7:30-19:00, og lørdag kl. 07.00-15.00. 

 

Omsøkte endringer med økt aktivitet: 

IØR IKS søker om videreføring av dagens aktiviteter. Det søkes i tillegg om følgende nye aktiviteter, økte 

rammer og økt driftstid: 

1. mottak og sortering av inntil 30 000 tonn/år blandet næringsavfall som er restavfall til forbrenning. 

Kverning og balletering innendørs, inntil 30 000 tonn/år.  

2. behandling av inntil 40 000 tonn/år bunnaske før deponering. Asken legges i ranker for modning og 

siktes for å få ut metallene  

3. kverning av 50 000 tonn/år trevirke utendørs på asfaltert dekke med oppsamling av avrenning 

4. utendørs lagring av til enhver tid inntil 30 000 tonn ballet næringsavfall, 5 000 tonn trevirke, 500 tonn 

trykkimpregnert trevirke som er farlig avfall og 2 000 tonn ballet husholdningsavfall som er rest etter 

utsortering av våtorganisk (matavfall)  

5. økt driftstid til mandag-fredag kl. 06-21 og lørdag kl. 06-18  

 

Området er i kommuneplanen hovedsakelig avsatt til offentlig bebyggelse- avfallsbehandling. Deler av 

området er regulert til fyllplass gjennom en eldre regulering fra 1976. Deler er regulert til 

renovasjonsanlegg i «Detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gnr/bnr. 57/2 m.fl.» av 16.02.2017.  

 

Formålet med kverning av avfall er å komprimere avfallet og redusere transportbehovet ut fra anlegget. 

IØR har gjort en risikovurdering av omsøkt kverning. Avfallskvernen er plassert på betongblokker på 

asfaltert dekke. Det fremgår i søknaden at kverning av restavfall og emballering i plast vil skje i telthall, 

uten avrenning og med minimal risiko for flygeavfall.   

 

I henhold til søker forventes det ikke utslipp til luft som følge av kverning av restavfall innendørs eller 

kverning av trevirke utendørs. Ved behov fuktes det lett under kverningen for å hindre støving. Lukt anses 
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ikke å være et vesentlig miljøaspekt, da det ikke er mottatt eksterne klager på lukt. Det vil allikevel tas 

hensyn ved å ha kort omløpstid for avfallsfraksjoner.  

 

Det er gjort støyberegninger i 2014 i forbindelse med regulering av området, og siden den gang er 

boliger som den gang var støypåvirket over grenser i T-1442/2012 revet eller støyskjermet. Det er utført 

støymålinger i juni 2020 for å dokumentere lydnivået som virksomheten bidrar med til omgivelsene. 

Målingene er ikke gjort i samsvar med veileder[1], men virksomheten mener at det ikke er ventet 

overskridelser av gul sone med dagens aktivitet. Fylkesmannen vil be om støyberegninger som inkluderer 

omsøkte ny aktivitet før vi behandler ferdig søknaden om revidert tillatelse. 

 

IØR opplyser at omsøkt økt aktivitet forventes å gi en økning i trafikk for tunge kjøretøy fra ca. 0,6 

kjøretøy per time til ca. 1 kjøretøy per time. Det ble gjort en trafikkvurdering i september 2016 og er siden 

blitt etablert en ventesone for å unngå at disse skal skape kø ved innkjøring fra Fv. 115 og på 

mottaksområdet.  

 

Sigevannet fra deponiet føres fram til en felles kum hvor det måles, sedimenterer og prøvetas, før 

overføring til AHSA interkommunale renseanlegg. Fylkesmannen ser det som viktig at vann fra øvrige 

aktiviteter enn deponeringen ledes utenom deponimassene slik at en reduserer mengden sigevann. 

 

IØR beskriver i søknaden at det er planlagt mer innbygging av aktiviteter i hall og/eller med klimavern[2]. 

Det er også planlagt mer tette dekker av asfalt og betong. Overvann fra telthall, betongplate og asfalterte 

områder skal på sikt ledes til overvannssystemet og en fordrøyningsdam for overvann som er under 

bygging. Utslipp fra fordrøyningsdammen er planlagt til Løkenbekken som renner langs Fv. 115. 

 

IØR Stegen avfallsanlegg og deponi har de siste par årene hatt økt fokus på opplæring, drift og 

vedlikehold av gassanlegget. Rundt 85 % av den gassen som samles opp energiutnyttes til oppvarming.  

 

Enkelte av aktivitetene ved Stegen avfallsplass og deponi vil, etter foreløpige vurderinger, være omfattet 

av BAT-konklusjoner for avfallsbehandling. Norske myndigheter er gjennom EØS- avtalen pliktig å 

implementere disse konkusjonene for beste tilgjengelige teknikker (BAT) i tillatelser etter 

forurensningsloven for de avfallsaktiviteter som er omfattet senest innen 10.08.2022. Det pågår en prosess 

og dialog med de virksomhetene dette gjelder.  
 

Forventninger til høringsuttalelsene 

Fylkesmannen oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 

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. 

 

Da det er en forutsetning at den planlagte virksomheten er i samsvar med kommunens planer for 

arealbruken, ber vi spesielt kommunen vurdere om planlagt virksomhet er i tråd med gjeldende planer og 

om det ligger føring i eventuelle planbestemmelser Fylkesmannen bør hensynta. 

 

Søker opplyser at sigevann skal gå til kommunalt nett, slik det gjør i dag. AHSA interkommunale 

avløpsrenseanlegg og Indre Østfold kommune sitt ledningsnett mottar i dag langt mer fremmedvann enn 

det kommunens avløpssystem er dimensjonert til å ta imot. Fylkesmannen ber kommunen komme med 

innspill knyttet til eventuelle gjeldende krav kommunen har stilt som påslippsmyndighet etter 

 
[1] Veileder til retningslinje T-1442 «Behandling av støy i arealplanleggingen». 
[2] Med klimavern menes overbygg, tett konteiner eller lignende slik at avfall ikke kommer i kontakt med 

vann. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FEN%2FTXT%2F%3Furi%3Duriserv%3AOJ.L_.2018.208.01.0038.01.ENG%26toc%3DOJ%3AL%3A2018%3A208%3ATOC&data=02%7C01%7Cfmoasiha%40fylkesmannen.no%7C558acc2deed14fd4466d08d83ebaabf0%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637328318786776893&sdata=3%2BJp7AvcunQLIquNVg8tK64JxkXxwbEuyhPzYMtwpz8%3D&reserved=0
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forurensningsforskriften kapittel 15A, en vurdering av dagens kapasitet, fremtidig drift og eventuelt nye 

krav.  

 

Høringsfrist 

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 15.10.2020. 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: 2019/49385.  

 

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 (e.f.) 

seksjonssjef 

  

 

Siri Haug 

rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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