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Her dumpes betongrester i sjøen ved vernet område
I flere år har bedriften tømt betongrester ut i sjøen ved industriparken i Verdal. Nå
har Fylkesmannen i Trøndelag gitt stoppordre.
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VERDAL: – Det er ikke tillatt å bruke askebetong som utfyllingsmasse. Det er ikke
egnet. Det er ikke heldig at slik masse blir brukt, og det skal ikke være sånn. Derfor
har vi gitt stoppordre, sier Andreas Wæhre, saksbehandler hos Fylkesmannens klimaog miljøavdeling.
Verdal kommunes miljøavdeling varslet Fylkesmannen i slutten av oktober om
dumpingen av slammet, etter å ha mottatt tips og video om aktiviteten. Tømmingen
har foregått like ved et Ramsarområde, det vil si et vernet våtmarksområde.

STOPPORDRE: Bedriften Unicon har fått klar beskjed om å stanse tømming av
betongrester nord på industriområdet i Verdal. Bedriften svarer at de har handlet i
god tro, og har hatt avtale med Verdal kommune om aktiviteten. Foto: Tipser/Verdal
kommune

Sendte video til Fylkesmannen
Petter Voll, leder for miljøavdelingen i kommunen, sier at det var naturlig for
avdelingen å sende videoen til Fylkesmannen for å få en vurdering av om tømmingen
er forurensing eller ikke.
– Fylkesmannen er forurensingsmyndighet i sjø, sier han.

Trond Næss ved bedriften Unicon sier at de har handlet i god tro. Videre sier han at
det var et firma innleid av Unicon som kjørte masser nord på Ørin da bedriften fikk
beskjed om å stoppe aktiviteten.
– Vi trodde alt var i orden. Vanligvis lagrer vi slammet på egen tomt før det kjøres til
Ørin. Vi har hatt avtale med Verdal kommune. Vi og andre bedrifter har tømt masser
der i flere år. Det er tømt mye der, men det har vært krav til at det skal være rene
masser. Vi har hatt tilsyn fra Fylkesmannen, og vi har vært åpen om at vi har tømt
slam på Ørin nord. Det har vi ikke fått påpakning på tidligere, sier Næss.
Etter at Fylkesmannen via kommunen ga beskjed om at aktiviteten må opphøre, så
har Unicon stoppet tømmingen, men ifølge Næss kjører fortsatt andre bedrifter til
området for å tømme masser.
– Vi har gjort som vi har fått beskjed om, og har sendt søknad til kommunen om å få
tillatelse til å tømme på området, sier Næss.

Ingen miljøgifter i vannet
Andreas Wæhre hos Fylkesmannen sier at de er i dialog med Verdal kommune om
aktiviteten.
– Det er kommunen som eier området og ønsker å få det utfylt. Utfyllingen er i tråd
med reguleringsplanen, men det krever tillatelse etter forurensningsloven for å få lov
til å tømme masser, sier Wæhre.
Fylkesmannen har tatt prøver av vannet i området for å undersøke om det er
miljøgifter i det.
– Det er ikke funnet skadelige partikler i vannet. Betong er likevel ikke egnet som
fyllmasse. Når vi får søknaden fra kommunen kan vi regulere og vurdere hva slags
type masser som skal brukes, sier Wæhre.

– Vi ønsker gode masser
Det er teknisk avdeling hos Verdal kommune som administrerer utfyllingen på
området. Etter det leder Bård Kotheim forstår, har Unicon tømt betongrestene i
randsonen mellom Ramsarområdet og området regulert til næring.
– Bedriften har forholdt seg til et brev fra 2001 som den gamle rådmannen og
miljøvernsjefen skrev. Jeg har ikke vært kjent med at bedriften har tømt masser. Vi
ønsker utfylling av gode masser lenger vest, sier Kotheim.
Med gode masser mener Kotheim jord og grus – ikke betongrester og hummus.

– Det er flere aktører som leverer gode masser, men vi må følge med hele tiden. Det
skal jeg ærlig innrømme. Det var noen som dumpet hummus for ikke så lenge siden,
og da ble vedkommende bedt om å fjerne det. Vi vil ikke ha torv, gress og
betongelementer, sier Kotheim.
Han forteller at Petter Voll ved miljøavdelingen i kommunen har underrettet teknisk
avdeling om at det må søkes om godkjennelse for tømming av masse.
– Vi holder på å utarbeide en søknad, men alle vet at det skal bli et industriområde,
og det er i vår interesse også at det blir fylt opp med gode masser

