Halden kommune
Postboks 150
1751 Halden

Deres ref.:
[Deres ref.]

Oslo, 10.04.2015

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/4168

Saksbehandler:
Per Erik Johansen

Videre oppfølging av forurenset grunn ved utløpet av elva
Tista
Miljødirektoratet tilbakefører myndighet for behandling av bygge- og gravesaker for
området omtalt som «Høvleriet», «Tyska» og «Hollenderen» ved utløpet av elva Tista i
Halden til Halden kommune.
Vi viser til e-post av 17. mars 2015 samt vedlagt dokument angående ansvaret for videre
oppfølging av området Høvleritomta
Norske Skogindustrier ASA, Saugbrugs (NS Saugbrugs) har tidligere drevet med impregnering
av trevirke på område ved utløpet av elva Tista i Halden, med tillatelse fra
Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har tidligere vurdert at forurensningsforskriften kapitel
2 ikke var gjeldene for de områdene som var forurenset som følge av denne
industribedriftens aktivitet, jf. forurensingsforskriften § 2-2. Virksomheten på eiendommen
er opphørt og eiendommen avhendiget. Miljødirektoratet har derfor vurdert at videre
tiltak ved bygge- og gravesaker bør behandles av kommunen etter forurensningsforskriften
kapitel 2.
Halden kommune mener det er hensiktsmessig at også videre oppfølging av tiltak på
området følges opp av Miljødirektoratet. Det henvises da til at kommunen i denne saken
har flere roller som myndighet, tiltakshaver og utbygger. Kommunen mener derfor det er
god forvaltningsskikk at tiltak i forurensning grunn på dette området også fremover
behandles av Miljødirektoratet.
Miljødirektoratet ser at Halden kommunes rolle i denne saken kan være vanskelig, og vi er
kjent med at dette er en problemstilling i flere kommuner og i flere saker.
Miljødirektoratet ser likevel ikke at dette tilsier at videre oppfølging bør gjøres av en
annen myndighet.
Miljødirektoratet er enig i kommunens vurdering av at en slik situasjon kan være krevende
for kommunen, og vi vurderer derfor at Miljødirektoratet bør være en høringspartpart ved
videre behandling av bygge- og gravesaker på området.
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Miljødirektoratet mener dette vil bidra til tillit til kommunes vedtak og sikre at tiltak
gjøres etter krav som fremkommer i våre veiledere og i lovverket.
Miljødirektoratet tilbakefører myndighet for behandling av bygge- og gravesaker for
området tidligere eid av Norske Skogindustrier ASA, Saugbrugs (NS Saugbrugs) til Halden
kommune.
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