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Klage på vedtak om tillatelse til drift av gjenvinningsanlegg på Lyngås i
Lier kommune
Vi viser til tillatelse gitt av Fylkesmannen i Buskerud til anlegg for behandling av avfall som
kan medføre forurensning og virke skjemmende.
Det tillates mottak av 90 millioner kg avfall pr. år. Tillatelsen innebærer alt fra sanering og
pressing av kasserte kjøretøyer til farlig og smittefarlig avfall; kverning av impregnert trevirke
og bygg- og anleggsavfall, og skjærebrenning i ulike metaller.
Jamfør Forskrift for farlig avfall har ikke Lier kommune plikt til å ta i mot den type avfall
som Stena Recycling AS driver med. Det er heller ikke dokumentert at det er et behov for det.
Valg av lokasjon er i strid mot Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging (2014), som blant annet skal
“… fremme helse og livskvalitet …, redusere transportbehovet og legge
til rette for klima- og miljøvennlige transportformer …”

Det er 20 minutter med jernbane til Langøya – som angivelig skal ta imot farlig avfall til 2026
–, og 1 time, 45 min. til Porsgrunn, som Miljødirektoratet har utredet som et alternativ for
Østlandet på sikt.
Det er ikke Lier kommune sin oppgave å foreslå alternative lokasjoner.
Vi frykter at både lokalpolitikere og miljøvernmyndigheten er blitt villedet til å vurdere og
tillate slik virksomhet etablert i bygda som sliter med å forsvare visjonen ”Grønne Lier”,
og/eller at deres innsikt og kunnskap har vært mangelfull. Vi tar avstand fra at både
Fylkesmannens landbruks- og miljøvernavdeling og lokalpolitikere har vist seg villig til å
risikere alvorlig og uopprettelig miljøskade i hjertet av Norges landbruksbygd nr. 1.
Om Stena Recycling AS’ virksomhet i Norge har vi gjort oss kjent med følgende:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har avdekket at bedriften
“har mangler ved sin håndtering av farlig avfall, og at bedriftens
aktiviteter medfører fare for forurensning av sjø og grunn.”

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avdekket at Stena Recycling AS

“har mangelfull utslippsskontroll til vann og grunn, mangelfull
internkontroll og at de deklarerer farlig avfall feil ...
Fylkesmannen mener at Stena som ansvarlig virksomhet ikke viser
tilstrekkelig handlekraft og vilje til å stanse utslipp av de stoffene som er
de mest skadelige for helse og miljø.
Det finnes en rekke eksempler på at Stena Recycling AS’ filialer ikke overholder de krav
som fylkesmennene har satt og setter; i Telemark, i Østfold, i Møre og Romsdal, i Rogaland
… Avvik handler om at håndteringen av farlig avfall ikke er tilfredsstillende, overtredelse av
støyvilkår; mangler i rutiner, intern kontroll og oppfølging; mottak av avfall utenom fastsatte
driftstider, utslipp av prosessavløpsvann …
Virksomheten er plassert i en risikoklasse som betyr at utslipp og potensialet for utslipp fra
anlegget er moderat og at vannresipienten er svak. Det er med andre ord kalkulert med årlige
utslipp av miljøgifter, og med at graden av risiko hviler på at virksomheten drives i samsvar
med vilkårene som følger av avtalen med Stena Recycling AS. Det er kalkulert inn risiko for
forurensning til miljøet, men likevel konkluderer Fylkesmannen med at aktivitetens positive
virkninger er større enn eventuelle negative konsekvenser den vil medføre.

Ytterligere argumenter for vår klage:
Etter vår mening bør føre-var-prinsippet gjelde i denne saken, nemlig prinsippet som skal la
tvilen komme miljøet og naturen til gode. Prinsippet følger også implisitt av Grunnloven §
112:
Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der
produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres
ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også
for etterslekten. … Statens myndigheter skal iverksette tiltak som
gjennomfører disse grunnsetninger.

Bestemmelsen setter grenser for hvor miljøskadelige vedtak staten kan gjøre. Plikten for
staten – herunder Fylkesmannens miljø- og landbruksavdeling – til å sikre et sunt og godt
miljø for nåtidig og fremtidige generasjoner er presist formulert i bestemmelsen. Den
innebærer blant annet at miljøvernmyndighetene – og kommunen for den saks skyld – er
forpliktet til å sikre at landbrukets produksjonsevne bevares uten risiko for forurensning av
miljøet, herunder Lierelva som vanningsvann for om lag 5.000 dekar matjord og en av Norges
aller beste sjøørrettelver. § 112 må være oppfylt i vedtak som kan true denne rett.
Bestemmelsen er rettskraftig. Videre er det hevet over rimelig tvil at naboenes – beboernes –
rett til sunn helse nå er truet jfr. visuell støy, auditiv støy, skjemmende/usunn lukt … som
følge av planlagt virksomhet.

Nasjonalt verdifullt kulturlandskap
I regi av Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune ble Lierdalen fra Lyngås til
Oppsal registrert som nasjonalt verdifullt kulturlandskap jfr.
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMBU/Landbruk%20og%20mat/M
iljøtiltak/RMP/Nasj_reg_verdif_kulturl_Bu_1999/Lier.pdf side 5:
”Helheten i området … gir området høy kulturhistorisk verdi (***)”
Kilde: Rapport nr. 5 – 1999: Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud
Vil tillater oss å minne om den.
Vi minner samtidig om at Lindum på vegne av Egge Gård – en av de eldste gårdene i Lier –
er i ferd med å tilbakeføre vestsiden av Lyngås-Egge morenen til nær opprinnelig
landskapsform, for derved å skape et slags ”Liers Toscana”. Dette vil komme til å bli en
bygdas merkevare. Merkevaren står i fare for å bli svekket. Etterbruken av Lyngås massetak
burde ha vært mer i tråd med dette, heller enn å gi plassen til nytt avfallsanlegg.
Naturvernforbundet i Lier ber om at tillatelsen kalles tilbake fra hjertet av “Grønne
Lier, for alle” i ”vår kjære Lierdal” i et verdifullt kulturlandskap tett inntil “livåra” i
“Norges spisskammers”.

Med hilsen

Erik Jacobsen
Styreleder

Odd Grimm Torstensen
Styremedlem

Dette dokumentet er elektronisk signert.

Kopi:
Jasmina Hercegovac (saksbehandler) fmbujah@fylkesmannen.no
Lier kommune postmottak@lier.kommune.no
Lier kommune (Formannskapet, Miljøutvalget)
Miljødirektoratet post@miljodir.no

