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Rapport etter tilsyn 10. juni 2021 
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn ved ODDA SMELTEVERK A/S 
Hjøllotippen (virksomhetsnummer: 914896819) og industriområdet til tidligere Odda Smelteverk. 
 
Rapporten består av fire deler: 

 Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre  
 Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
 Del 3: Informasjon om tilsynet 
 Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

 Avvik 1: En liten del av deponiet mangler overdekning og grunnvannsbrønn er skadet  
 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
ODDA SMELTEVERK A/S må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig 
tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 15.september2021. 
 

Dere må betale gebyr 
ODDA SMELTEVERK A/S må betale et gebyr på 20 300 kr for tilsynet. 
 

Smelteverkstomta Næringsutvikling A/S 
Postboks 63 
5751 Odda 

 
 
Oslo, 28.06.2021 

Deres ref.: 
Karstein Bremnes 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2018/11863 
2021.0012.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Per Antonsen 
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Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no. Merk svaret med 
saksnummer 2018/11863 og tilsynsnummer 2021.0012.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: En liten del av deponiet mangler overdekning og 
grunnvannsbrønn er skadet 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven  

 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Under befaringen på anleggsområdet ble det oppdaget at toppen på Brønn C var skadet og 
lokket på brønnen var borte. Røret der vannet prøvetas var ikke skadet, men dette gjør at 
brønnen bli mer utsatt for skader og annen påvirkning. 
 

 

Figur 1 Grunnvannsbrønn med skadet topp 

En liten del av fyllingen hadde kun overdekning av fiberduk. Det er krav om 1 meter overdekning 
av løsmasser på hele avfallsfyllingen. Det ble under tilsynet opplyst at overdekning skulle utføres. 
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Figur 2 Del av fyllingen uten overdekning av løsmasser 

Vedtak om gebyr  
Miljødirektoratet vedtar at ODDA SMELTEVERK A/S må betale et gebyr på 20 300 kr for tilsynet. 
Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og 
forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. 
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om 
gebyr 26.mai 2021 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om 
innkreving av gebyr til statskassen. 
 

Dere har rett til å klage 
Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig 
begrunnet og sendes til Miljødirektoratet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og 
gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye 
innbetalt beløp bli refundert.   
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Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven§48. 
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av ODDA SMELTEVERK A/S sitt miljøarbeid eller 
miljøstatus. 
 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 

 Per Antonsen 
 
Fra ODDA SMELTEVERK A/S deltok 

 Karstein Bremnes (Smelteverkstomta Næringsutvikling AS (SNU) 
 Leif Einar Lohte, Hjøllo A/S 

 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende ODDA SMELTEVERK A/S ble kontrollert under tilsynet: 

 Odda Smelteverk-industrideponi, Ullensvang 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet: 

 Internkontroll 
 Vedlikehold 
 Utslipp til vann 
 Deponi 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

 Forurensningsloven 
 Tillatelse med vilkår for avslutning og etterdrift av deponiet på Hjøllotippen, Odda 

Smelteverk, datert 2.5.2012 
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4: Annen informasjon 

Andre forhold  
Videre bruk av arealet. 
Det ble under tilsynet bekreftet at størstedelen av deponiet var tildekket med fiberduk og 
rene masser med minimum 1,5 m mektighet. Det foreligger nå en plan for videre utnyttelse 
av arealene. Planen ligger til første gangs behandling i Ullensvang kommune, Utval for 
samfunn, plan og næring. Dersom kommunen bestemmer det, vil planen bli lagt ut på 6 
ukers høring etter behandlingen. 
 
Miljødirektoratet tar ikke stilling til bruk av arealene etter avslutning av fyllingen. Vi vil 
imidlertid redegjøre for noen punkter det er viktig å ta hensyn til for å hindre at forurensning 
fra deponiet spres til omgivelsene. 
 
 Minimum en meter overdekning av deponimassene må beholdes for hele 

avfallsdeponiet. 
 

 Overflatevann fra toppen av fyllingen må ledes vekk slik at vannet ikke infiltreres i 
deponimassene. 
 

 Ved innfylling mot fjellet er det viktig at avskjærende grøfter beholdes slik at overvann fra 
fjellskråningen i bakkant ikke kommer inn i fyllingen. 
 

 Opplysninger tyder på at det har vært deponert kalsiumkarbid i deponiet. Dersom 
kalsiumkarbid kommer i kontakt med vann, vil det dannes acetylengass. Acetylengass er 
svært brennbar. Det er derfor viktig at eventuelle bygninger påfyllingen bygges slik at 
eventuell gass fra deponerte masser ledes utenom byggene. 
 

Det er viktig at prøver samles inn og analyseres kvartalsvis fra grunnvannsbrønner og 
overvann fra deponiet. 
 
Lagring av kalsiumkarbid i gammel ovnshall 
Kalsiumkarbid lagres nå i gammel ovnshallog i Silo113. Det ble opplyst at det er lagret om lag 
70 tonn ren kalsiumkarbid i spesiallagede konteinere. Dette var ferdig produkt som var klar 
for eksport da Smelteverket gikk konkurs. I tillegg er det lagret om lag 20 tonn kalsiumkarbid i 
storsekker. Dette er masser som ble tatt ut av smelteovnen etter nedleggelse. I disse sekkene 
er kalsiumkarbiden blandet med annet avfall fra ovnen. 
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Figur 3 Konteinere med kalsiumkarbid. Storsekker i bakgrunnen. 

Under tilsynet ble det opplyst at Smelteverkstomta Næringsutvikling A/S arbeider med å 
finne løsninger for destruksjon eller avhending av avfallet. 

 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer 
må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
www.miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Henning Gøhtesen Per Antonsen 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
 
 
Kopi til: 

 Ullensvang kommune 
 Statsforvalteren i Vestland 
 Leif Einar Lohte 
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