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Jotun A/S

Undersøkelser av deponi ved
Vera fabrikker, Sandefjord

Sammendrag og hovedkonklusjoner
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Hovedkonklusjoner

Det er påvist høye konsentrasjoner av både PCB og tungmetaller i
enkeltprøver både av jord og vann i deponiene. Prøvematerialet er
imidlertid ikke tilstrekkelig til å fastslå hvilke totale mengder av
forurensningsstoffer som finnes i deponiene. En samlet vurdering av
prøver av jord, grunnvann, blåskjell, tang og sediment, sammenholdt med
de hydrogeologiske forhold, tyder på liten utlekking fra deponiene til
Sandefjordsfjorden under normale værforhold. Utlekkingsfaren regnes for
å være størst ved store nedbørmengder og eventuelt springflo.
Undersøkelser som vil belyse dette pågår i regi av JORDFORSK.

Område 1 påvirkes av tidevann og mobiliseringsforsøk har vist at dette
sansynliggjør en utvasking av metaller. Prøver av blåskjell og tangarten
krusflik viser at det foregår en viss lekkasje av metaller fra område 1.
Lekkasjene synes å forekomme i vinterhalvåret og omfatter først og fremst
kobber, bly og sink. Omfanget av lekkasjene er det imidlertid vanskelig å
vurdere på grunnlag av det foreliggende datamaterialet, men avfallsmasser
som ligger innenfor normal tidevannsfluktuasjon er sannsynligvis uttemt
for lettløselige tungmetallforbindelser. Innholdet av metaller i sedimenter
utenfor deponiet overskrider bare unntaksvis klasse 1; høyt bakgrunnsnivå.

Avfallet i deponiområde 2 påvirkes ikke direkte av tidevann. Mulige
utlekkingsveier fra deponiområde 2 er klarlagt og forurensninger er påvist
20 meter nedstrøms det deponerte avfallet. Det er imidlertid ikke påvist at
forurensningsstoffer fra dette deponiområdet har nådd fjorden.

Både sedimenter og blåskjell viste at Sandefjordsfjorden innenfor Tranga
var forurenset med PCB, men det bIe ikke funnet indikasjoner på utlekking
fra deponiet ved Vera Fabrikker. Forsøket med utsetting av blåskjell
bekrefter denne konklusjoner m.h.t. PCB.



Undersøkelse av deponiområde 2 har avgrenset avfallets utstrekning. Det er
sannsynliggjort at forurensningsstoffer transporteres i og like over det
gamle matjordlaget. Målinger av tungmetaller og PCB i jordprøver fra dette
laget, tyder på en spredning til minimum 20 meter nedenfor
avfallsmassene.

Det er derfor behov for overvåking av sannsynlige spredningsveier for
sigevann fra avfallsmassene i område 2. Særlig bør selvrensning og binding
av forurensningstoffer i jord nedenfor avfallet kvantifiseres for å vurdere
om dette er en tilstrekkelig skjerming mot utlekking til resipient. Inntil
dette er avklart anbefales det ikke inngrep f. eks. i form av oppgraving og
borttransport av forurenset jord eller avfallsmasser.

Tungmetallinnholdet i de fleste sedimentprøvene fra fjorden utenfor
deponiet ved VERA er reltivt lavt og gir ikke indikasjoner på betydelig
utlekking. Både sedimenter og blåskjell viser at Sandefjordsfjorden
innenfor Tranga er markert forurenset med PCB, men det er ikke funnet
klare indikasjoner på utlekking fra deponiet ved Vera Fabrikker.
Hovedkilden til PCB er sannsynligvis lokalisert lenger inn i fjorden. I
nærområdet utenfor deponiet synes aktivitet i småbåthavnen, eller en
uidentifisert kilde nær denne, å være en større kilde til forurensing enn
deponiet, både med hensyn til PCB o tun metaller.

En samlet vurdering av prøver av jord, grunnvann, blåskjell, tang og
sediment, sammenholdt med de hydrogeologiske forhold, tyder på lite eller
ingen utlekking fra deponiområde 2 til Sandefjordsfjorden under normale
værforhold. En viss utlekking av tungmetaller og PCB fra område 1 er
sannsynlig, men lekkasjene gir ikke opphav til forhøyete konsentrasjoner i
organismer eller sedimenter sammenlignet med tilsvarende prøver fra
andre deler av fjorden.

Utsetting av blåskjell (JORDFORSK rapport 7.0607.02/4)

Den 13.mai 1991 ble ca 1000 individer av blåskjell transplantert fra en
lokalitet i Sandefjordsfjorden like utenfor Tranga til seks stålbur festet på
steinsettingen som avgrenser deponiet ved Vera Fabrikker mot fjorden.
PCB og en rekke metaller ble analysert i prøver plukket ut av burene 4. juni
og 17. september 1991 og 30. mars 1992. Konsentrasjonene ble sammenlignet
med kontrollprøvei- fra den frittvoksende populasjonen på bryggepelene
like nord for steinsettingen.

God overenstemmelse mht biomasse (total våtvekt), innholdet av fett og
innholdet av fosfor viste at vekstforholdene inne i burene på midtre og
nordre deler av steinsettingen ikke var målbart forskjellig fra forholdene
for den frittvoksende kontrollpopulasjonen. Forholdene synes å ha vært
noe dårligere for blåskjellene på søndre del av steinsettingen. Siden
innburingen i seg selv ikke syntes å påvirke vekstforholdene, må dette
skyldes forhOld ved miljøet som burene var plassert i. Trolig ligger årsaken
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i dårligere næringstilgang eller økt stress som følge av mindre vanndyp og
plassering nærmere lavvannsgrensen enn burene på resten av
steinsettingen.

Undersøkelsen ga en ytterligere bekreftelse på tidligere konklusjoner om at
Sandefjordsfjorden er betydelig belastet mht PCB, men at det er lite
sannsynlig at deponiområdene ved Vera er kilden til denne belastningen.
Svakt avtagende konsentrasjoner av PCB i blåskjellene etter
transplantasjonen og ingen forskjeller mellom sluttkonsentrasjoner i
burene og i kontrollprøven, kunne best forklares ved at fjordområdet nær
deponiet tilføres PCB via et generelt sirkulasjonsmønster for
overflatevannet fra en hovedkilde lokalisert til fjorden innenfor (nord for )
deponiområdet.

Blåskjellene utplassert nærmest sydenden av steinsettingen indikerte at det
hadde vært en viss tilførsel av nikkel, krom og kadmium i dette området
om sommeren mellom 4. juni og 17. september. Den kommunale
overvannledningen som munnet ut mellom de to burene som utgjorde
denne prøven ble vurdert som den mest sannsynlige tilførselsveien. Det er
tidligere konkludert at det er lite sannsynlig at det kan foregå betydelige
lekkasjer fra deponiområde 2 via denne ledningstraseen, og en del av
økningen kan ha vært et resultat av "slanking" (biomasse og fettinnhold ble
bortimot halvert i disse prøvene i denne perioden).

I vinterhalvåret, mellom 17. september og 30. mars, ble det til tross for en
klar økning av biomasse og fettinnhold, observert en markert økning av
konsentrasjonen av samtlige metaller i alle prøver fra steinsettingen.
Sluttkonsentrasjonene 10 måneder etter transplantasjon til steinsettingen
oversteg grenseverdien for miljeklasse 1 mht bly, kobber og titan. Det var
små forskjeller mellom de ulike deler av steinsettingen og til tross for at det
også ble påvist en markert økning i den frittvoksende
blåskjellpopulasjonen på bryggepelene nord for steinsettingen, så var
konsentrasjonene der noe lavere enn på selve steinsettingen.

Dette forsøket såvel som tidligere observasjoner av metallinnholdet i
prøver av krusflik (Chondrus crispus) , mobiliseringspotensialet i
jordprøver fra deponiet, såvel som korrelasjon mellom
overkonsentrasjoner i forhold til miljøklassekriterier i blåskjellene etter 10
måneders opphold på steinsettingen og jordprøver fra de
sjøvannspåvirkede gropene i deponiet bak steinsettingen, viste
sammenfallende indikasjoner på utlekkin av bl , kobber o sink.I tillegg til
tilferslene fra deponiet synes bly å ha en kilde innerst i fjorden. De
biologiske prøvene var også samstemte m.h.t. en viss utlekking av  titan og  
mangan. Resultatene m.h.t. kadmium krom o ni 1 var mindre
konsistente, men en viss påvirkning fra deponiet også av disse metallene
kan ikke utelukkes.

Det kan derfor vanskelig trekkes noen annen konklusjon enn at en del
tungmetaller lekket fra deponiet til fjorden i løpet av vinterhalvåret 1991-
92. Hvorvidt dette er et regelmessig fenomen eller knyttet til ekstreme
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0. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON

Etter at intervjuundersøkelser nå er utført vedrørende deponiet på VERA, kan følgende opp-
summering gis:

0.1 Generelt

*Det er i hovedtrekk godt samsvar mellom de funn som er gjort i forbindelse med
JORDFORSK's undersøkelse i 1990 og de opplysninger som er fremkommet i
intervjuundersøkelsen.

*Områder der ulike masser er deponert er bedre kartlagt (se vedlegg 2.). Det er også
innhentet mer opplysninger om mengder avfall som er deponert

,

0.2 Konklusjoner om avfall

Følgende informasjon om mengder er innhentet: (se vedlegg 2)

*Bleikejord fra VERA og Jahre fabrikker 1930-1970 Ikke klarlagt
*Avfall glassfiberproduksjon 1956-1980 Ikke klarlagt

*Steinmasser fra utsprengning, 1977 cal12.000m3
*Rivningsavfal1fra brannen, 1976 " 7.000m3
*Malin r r n er k. nnin fra FT 1 1 8 ,. m

um m r i llin mrådet > 11 . m3

0.2.1 Bleikejord

Bleikejord (bentonitt) brukt til rensing av oljer ved VERA og Jahre fabrikker er deponert
innerst i den utfylte bukta i perioden fra 1930 og trolig fram til ca. 1970. Nikkel har
vært brukt i produksjonen som katalysator, og kan ha vært en mulig kilde til de forhøy-
de verdiene av nikkel som er mMt i utfyllingsområdet. Mengdene bleikejord som er gått
til deponering i utfyllingsområdet er ikke klarlagt.

0.2.2 Avfall fra GUP-produksjonen

Produksjonen av glassfiberarmert polyester (GUP) har foregått siden 1956. Avfallet fra
denne produksjonen er gått til deponering i ulike deler av utfyllingsområdet fram til ca.
1980. Den innhentede informasjon tyder på at avfallet hovedsaklig bestod av glassfiber
kapp og herdet polyester.

0.2.3 Steinmasser fra utsprengning

Store mengder steinmasser er deponert i utfyllingsområdet. I ca. 1972 ble en del av en
knaus på VERA-området sprengt vekk. En stor del av dette gikk med til å lage en
steinmolo med opprettelse av en bakeforliggende avfallslagune. Denne lagunen ble trolig
brukt til deponering av avfall fram til ca. 1976. I 1977 deponerte JOTUN A/S store
mengder stein og jordmasser i forbindelse med utskytingen av tomta på Vinndal og
utskyting av en tunnel på Gimle nord. Disse massene ble fylt helt fram til det som i dag
er fyllingens forkant.Mye av fyllmassene gikk trolig også med fil å utvide bedriftsarealet
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til VERA fabrikker ved å planere og legge kjørbart dekke på område 2.

0.2.4 Rivningsavfall fra brannen ved JOTUN A/S i 1976

Rivningsavfall fra brannen skal hovedsaklig være deponert i en del av område 1. Mye
avfallsstoffer er trolig forbrent eller gått opp i røyk. Det kan imidlertid ikke utelukkes at
tungmetallholdig aske og pigmenter kan ha vært en del av rivningsavfallet fra brannen
og kan være deponert sammen med dette.

0.2.5 Malingsrester fra deponering i 1976-78-80

Mengder
Det skal til sammen være deponert 600 -1.000 tonn malingsrester (guks) og i tillegg
flis. Malingsrester er hovedsaklig er deporiert i en lagune i område 1 og i et utgravd
hull i område 2 (Deponi 2, ).

Betongplatting for tilblanding av malingsrester ogflis.
Området rundt platfmg for tilblanding og avdamping av malingsrester blandet med flis
har manglet kanter og har derfor sannsynligvis gitt noe søl til grunnen.

Sammensetning av malingsrester
Malingsrestenes sammensetning varierer med produksjon, dermed vil innholdet av ulike
miljøgifter også veksle gjennom dd.

Kvikksølv er benyttet på JOTUN A/S trolig frem til 1970, noe kadmium ble
brukt i dekorative malinger på Alnabru fram til 1980 kan derfor potensielt være deponert
sammen med graks.

Enkelte benzen- og toluenholdige produkter har vært produsert, og noe avfall
med innhold av disse stoffene kan derfor potensielt ha blitt deponert sammen med
flisblandede malingsrester. Forekomsten av slike stoffer ble påvist under
JORDFORSK's
undersøkelser av deponiet i 1990.

Wørelse av deponeringen av malingsrester.
Flere av de ansatte fmner det sannsynlig at deponeringen av malingsrester i 1978 og -80
ikke alltid ble utført slik det var forutsatt ved at løsemidler ikke ble avdampet tilstrek-
kelig. Dette er i samsvar med konklusjonen i JORDFORSK's rapport fra 1990.

0.2.6 Mulige opphav til tidligere funn av PCB.

Det er tidligere gjort funn av fat med PCB-holdig innhold (1501.1g/g) i grop 10 og
avfallsprøver fra grop 2 og 3 viser spor av PCB. I de andre gropene / brønnene er det
ikke funnet PCB.

I følge intervjuundersøkelsene har det tidligere vært flere mulige kilder til PCB i
produksjon og avfall: Klorkautsjuk med spor av PCB; Ftalocyanider mecl spor av PCB;
PCB-holdig maling fra Alna; Et par fat med rester av PCB brukt som råstoff (fra Bjerke)
skal visstnok ha kommet på avveie, og man har ikke klart å oppspore disse. Ut fra de
nevnte analyser av avfall, ansees det som lite trolig at ren PCB er deponen, men det kan
likevel ikke helt utelukkes.
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Disse resultatene ble forelagt og resulterte i et pålegg om en nærmere undersøkelse for å
avklare forurensningsfaren fra utfyllingsornrådet.JORDFORSK fikk i oppdrag av JOTUN A/S
å forem denne undersøkelsen.

3.4 Kartlegging og utlekking fra deponier ved VERA Fabrikker i Sandefjord
kommune, JORDFORSK 1990.

Etter geoelekuiske målinger ble oppgravninger foretatt på de steder der det ble ansett for å være
mest sannsynlig å fmne nedgravde metallfat. Oppgravningen viste imidlertid at anomalier i
område 1 skyldtes deponert jernskrap og bygningsavfall med armeringsjern, og muligens av-
løpsledning. Undersøkelsene tyder på at det ikke finnes nedga-avde metall eller oljefat i noen
stor utstrekning, ihvertfall ikke over grunnvannsnivået i de områdene som er undersøkt med
elektriske målinger.

Under det videre arbeidet ble prøver av jord, vann, avfall og biologisk materiale analy-
sert for innhold av tungmetaller, polyklorerte bif6nyler (PCB) og en rekke andre organiske og
uorganiske bestanddeler. Når det gjelder tungmetaller, ble det i tillegg kjørt en miljøkjemisk un-
dersøkelse (utvaskingsforsøk) i laboratoriet for å se om tungmetaller kunne mobiliseres til væs-
kefasen under de kjemiske forhold som forekommer i utfyllingsområdet.

Prøver av avfallet fra 10 prøvegroper ble undersøkt. Det ble bare funnet miljøbetenkelig
avfall i fire groper, som hadde beliggenhet i områdene betegnet som deponi 1 og 2. I disse
gropene ble det funnet malingsavfall, deriblant en del klumper med flytende maling. Kjemiske
analyser av grunnvann og jord viste imidlertid at også en av de andre brønnene (brønn 5) var
noe forurenset av kadmium. I gropene ble det også funnet glassfiberarmert polyester og
bygningsavfall/plast.

grop 10 ble det påvist PCB-konsentrasjoner som overskred nederlandsk C-nivå i to
prøver av avfallet . Den ene av disse prøvene ble tatt av oljeaktig væske (11 pg/g) og den andre
fra et delvis ødelagt metallfat med innhold som minnet om seig væske/lakk. Det ble ikke
analysert for PCB i grutmvannet.

Analyser av PCB i blåskjell i f.jorden viste ingen klare tegn på lekkasjer fra
utfyllingsområdet til fjord. En blandprøve av blåskjell fra fjorden, et stykke lenger inne enn
utfyllingsområdet, inneholdt PCB konsentrasjoner tilsvarende klasse 2 (dvs, mer enn høyt
bakgrunnsnivå). Resten av prøvene tatt i fjorden viste ikke konsentrasjoner som overstiger det
som kan tolkes som normal fjordgradient. De forhøyede verdiene av PCB ble antatt å skyldes
kilder lenger inne i fjorden. Utvaskingsforsøket med prøver av deponimaterialet indikerer
utlekking av bly, sink, kobber, kobolt, kadmium og noe nikkel. Konsentrasjonsnivåer av
tungmetaller i krusflik fra fjordsiden av utfyllingsområdet ble undersøkt, og tyder på at
utfyllingsområdet er en kilde til algetilgjengelige former av mangan, kobber, kadmium, bly og
tinn. Verdiene ligger imidlertid innenfor variasjonsområdet for normale
bakgrunnskonsentrasjoner. Forhøyet innhold av kvikksølv eller krom ble hverken funnet i
organismer eller prøver fra utlutingsforsøket.

Det ble også utført flybildetolkning som viste at det mellom 1972 og 1978 ble fylt ut ca.
36.000m3 masse i en grunn bukt ved VERA fabrikker. Etter 1978 har utfyllingsområdets
arealmessige utbredelse ikke økt. Ved informasjon innhentet ved intervjuundersøkelsen, skal
det mellom 1976 og 1980 er deponert > 119.000m3. Når den arealmessige utbredelsen ikke har
økt etter 1978 og det meste av massene etter alt å dømme ble deponert i 1977, burde de to
mengde anslagene være mer jevnstore. Det er imidlertid registrert setninger i utfyllingsområdet,
og utrasninger i skråningen utenfor. Forskjellen i de to mengdeanslagene kan dermed kanskje
forklares ved at underliggende leirsedimenter er komprimert (leire kan la seg komprimeres med
flere 10 talls prosent), slik at det har skjedd en innsynkning. Derved har flyfototolkningene gitt
for små mengdeanslag.

Forurensningsfaren fra utfyllingsområdet på sikt vil avhenge av den totale mengden
forurensningsstoffer som fortsatt er tilstede i utfyllingsområdet. Fordi det under undersøkelsen
ble tatt relativt få prøver og variasjonen mellom de ulike prøvene var stor, kunne mengden i
utfyllingsområdet ikke fastslås med rimelig grad av sikkerhet.
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5.2.5 Malingsrester fra JOTUN AIS deponert i 1976, -78 og -80 og
annet avfall

En del lagret malingsavfall ved JOTUNS fatlager på VERA lot seg ikke forbrenne. Det
ble derfor deponert i utfyllingsområdet etter først ha blitt blandet med flis og lagt ut til
avdamping. Deponeringen skjedde i tre perioder; 1976, 1978 og 1980. Metoden som ble
benyttet var den samme i alle tre perioder, og ble godkjent av SFT. I 1978 ble det depo-
nert 3000 fat med tilsammen 500 tonn malingsrester, hvorav 200 tonn var flyktige be-
standdeler og i 1980 ble det deponert 2000 fat med tilsammen 60-70 m3. Deponeringen i
1976 skjedde uten først å ha søkt om konsesjon fra SFT, men mengdene her skal ha
vært mindre enn i -78 og -80. Tilsammen kan dette anslås til å være mellom 700-1200
tonn avhengig av fordampningsgrad.

Skraphandleren / renovatøren Heyn var engasjert av JOTUN A/S for å ta seg av
den praktiske gjennomføringen av blanding, avdamping og deponering av flisblandede
malingsrester. Det er ulike oppfatninger om hvorvidt Heyn utførte dette arbeidet slik det
var forutsatt i tillatelsen, og bla. er det antYdet at noe avfall kan ha vært deponert uten
forbehandling. Dette understøttes også av de undersøkelser som ble utført av
JORDFORSK i 1990. Antydninger om at Heyn skal ha deponert store mengder fat
virker imidlertid lite sannsynlig ut fra de geoelektTiske undersøkelser som er utført.

Det er på det rene at det har oppstått noe spill og drypp under fatlager. Fordi
betongplatting for blanding flis og malingsrester manglet kanter må det også her ha
skjedd et vist sig til grunnen.

5.2.6 Steinmasser fra VERA fabrikker og JOTUN A/S deponert i hhv.
1972 og -77

I forbindelse med utskytning av nordlige del av kollen VERA området i 1972, og i for-
bindelse med utskyniings og byggearbeid på Vinndal i 1977 ble det kjørt ut store stein
og jordmasser som ble deponert i utfyllingsområdet på VERA (se vedlegg 2). Massene
fra 1972 ble for en stor del brukt til å lage en molo der bakenforliggende "lagune" senere
ble benyttet til deponering av prodnksjonsavfall trolig først og fremst fra VERA fabrik-
ker (sannsynligvis benyttet fram til 1976). Tilkjøringen av masser fra Vinndal i 1977
skjedde svært fort, og det er derfor lite sannsynlig at disse massene inneholder vesent-
lige mengder andre typer avfall. Tilkjørte steinmasser utgjør en vesentlig del av utfyl-
lingsområde 2 samt ytre og sørlige deler av utfyllingsområde 1.

kvfallshåntering og bruk av miljøfarlige stoffer i produksjon

5.4.1 Miljøfarlige råstoffer benyttet i produksjonen

JOTUN A/S 


A. Følgende tungmetaller er blitt benyttet iprodukjonen av malinger:
*kadmium (begrenset bruk, først og fremst i finere malinger)
*kvikksølv (benyttet som fungicid frem til -70 tallet)
*sink (mye benyttet i både utendørs- og innendørsmalinger)
*bly (mye benyttet som antikorrosiv)
*antimon (noe benyttet i antimonhvitt)
*tinn (mye benyttet som fungicid)
*krom (en del brukt bla. som pigment)
*kobber (mye brukt i bunnstoffer/begroingshindrende midler)
*barium (brukt bla. som ekstender)
*kobolt (katalysator i polyester produksjonen og som pigment)



1 1

B.  Likeledes har følgende organiske stoffer vært brukt i brukt i produksjonen.
*14semid1er. Xylen og whitespirit (de to dominerende løsemidlene); Styren (løsemiddel
i forbindelse med polyesterprod); Benzen (benyttet i mindre skala i bla. i malmg, lim
og lakkfierner); Toluen (tidligere brukt bla. i industrimalinger); Metylenklorid
(løsemiddel i bla. klorkautsjuk); Ketoner/aceton.

*Myknere: PCB (Polyklorerte bifenyler); Klorerte parafiner, Klorkautsjuk (med
metylenklorid og spoimengder av PCB).

*Pigmenter: Bla. Ftalocyanidpigmenter (inntd 50 ppm PCB)
*Fungicider: Pentaklorfenol (PCP); Lindan og Bladan (bla. i Trebitt); Klorerte
naftalener (bla. murmalinger).

*Monomerer for polymerprodnksjon: bla. Vinylklorid
*Epoksy
*Tjærestoffer bla. i antikorrosiver som tjære-epoxy. Stor produksjon.

RA-f rikk r
*Blybarrer for produksjon av blypulver/blypasta
*Malingsråstoff for Xylamon (ble kun fortynnet og deretter tappet på bokser)
*Aceton brukt i GUP-produksjonen
*Metylenklorid brukt i GUP-produksjonen
*Uherdet polyester m/styren

AHRE f • r
*NikIcel brukt ved oljeproduksjonen

5.4.2 Håndtering av avfall.

jOTUN A/S 

A.Følgende hovedlyper avfall er oppstått ved virksomheten ved JOTUN AIS
*Aske fra forbrenningsanlegg
*Slam fra setlingstank
*Slam fra destillasjonsanlegg White spirit-linjen
*Slam fra destillasjonsanlegg Xylen-linjen
*Filtermasse
*Pigmentsekker og annen emballasje med forurensninger
*Fast avfall fra polyesterproduksjon
*Ukurante malinger og annet avfall etter fusjonen i 1972
*Avfall fra brannen i 1976: Bygningsmateriale/betong; Aske med varierende innhold av
tungmetaller, Forbrente malingsrester, Uforbrente malinger, Pigmenter

*Returvarer i forbindelse med salget av Alna i 1979
*Jord og stein fra sprenge og gravearbeid i 1977
*Epoksyavfall

B. Gjennvinning fra mfallsstoffer
Mange typer avfall var for JOTUN A/S såpass verdifullt at det i størst mulig grad ble
søkt gjenvunnet. Dette gjaldt først og fremst løsemidler. Det ble derfor allerede i 1959
startet resirkulering v.h.a. setlingstanker.

I 1965 fikk JOTUN A/S destillasjonsanlegg med to separate røropplegg, ett for
White spirit-1injen og ett for Xylen-Iinjen. Destillasjonen kunne imidlertid ikke gjenvinne
alt løsemiddel, og noe ble gjenværende i en destillasjonsrest. Rester etter destillasjon av
interiør og eksteriørmalinger var viktigst, men i perioden 1965-1976 inngikk også
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slcipsmaling. Frem til 1971 gikk destillasjonsrester til deponi. I perioden 71-72 ble det
startet opp et forbrenningsanlegg på Kastet kommunale fyllplass som kunne ta seg av
den pumpbare delen av destillasjonsresten. Den gjenværende delen (graks) måtte de-
poneres. Da det nye forbrenningsanlegget på Gimle var ferdig i 1974, kunne igjen
destillasjonsrester (bortsett fra graks) forbrennes.

Tungmetallinnholdet i aske vil til en viss grad gjenspeile metallinnholdet i råstof-
fene til malingen. Riklignok vil en del av metallinholdet fordampe eller følge røyken,
men en del tungmetaller vil også fmnes i det gjenværende askeavfall. Under forbrennin-
gen på Kastet ble aske deponert her. Asken fra anlegget på Gimle går på kommunal fyl-
ling (Grinda).

Mfallsrenovasjon
Skraphandleren Heyn ble i en periode engasjert av JOTUN A/S for å ta seg av ulike av-
fallstyper fra produksjonen. Han tok også med seg pigmentsekker. Det var også ham
som i sin tid drev forbrenningen på Kastet kommunale fyllplass. Heyn hadde betaling
pr. kilo, og flere mistenker at han kan ha </ært slurvete med deponering. Bla. måtte
JOTUN A/S rydde tomta hans etter hans død fordi han hadde lagret en del avfall der.
Som tidligere nevnt var det også Heyn som drev den praktiske gjennomføringen av
blanding av malingsrester med flis med avdunsting i fri luft.

Fatlager
Inntil forurensningsmynighetene ga pålegg om stopp i ca. 1972 hadde Jotun A/S både
fatlager og forbrenning av avfall på Kastet kommunale fyllplass. Omtrent samtidig
skjedde fusjonen mellom Jotun A/S i Sandefjord og en rekke andre malingsfabrikker,
bla. fabrikkene på Alna, Bergen, Manger, Fredrikstad. I forbindelse med fusjonen
mottok JOTUN A/S store mengder maling og malingsavfall fra disse fabrikkene. Fordi
Jotun ikke lenger hadde mulighet for lagring eller forbrenning på Kastet, ble det derfor
etablert et nytt fatlager på VERA. I 1974 ble et nytt forbrenningsanlegg satt i gang på
JOTUN-siden (Gimle), og mye av avfallet fra fatlageret ble dermed forbrent der. I for-
bindelse med brannen i 1976 vokste imidlertid fatlageret sterkt, og bestod på det meste
av 7.000-8.000 fat. Det ble da innført tre skift ved forbrenningsanlegget for å ta unna
mest mulig av det akkumulerte lageret.

Ved fatlageret etablerte JOTIJN A/S også en sorteringsplass slik at malingsrester
og returvaær fra både JOTUN A/S i Sandefjord og de fusjonerte bedriftene i høyest mu-
lig grad kunne tilbakeføres til produksjonen

Avf VERA f
*Avfall fra produksjon av blypulver for JOTUN A/S
*Avfall fra tynning av råstoff og tapping av Xylamon på bokser
*Avfall fra GUP-produksjon
*Cellofanplast.
*Bygnings- og graveavfall

AHRE f ' r
*Ni holdig bleikejord

An m kil r vf
Det er også mistanke om at forbruksavfall og skrot er deponert
bla. av ansatte.
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5.4.3 Vurdering av mulighet for at det er deponert avfall med miljøgifter
utover det som ble tillatt deponert i Deponi 1 og 2.

JOTUN A/S 

Som nevnt er det ingen ting som tyder på at vesentlige mengder med fat er deponert i de
områder av utfyllingsområdet som ble benyttet av JOTUN i 1976-, -78_og -80 til depo-
nering av malingsrester. Malingsrestenes sammensetning må ha variert som funksjon av
sammensetning av destillasjonsrester og slam fra vaskeløsninger, samt malingsrester
fra JOTUN A/S og fusjonerte bedriftene. Malingsrestenes sammensetning reflekterer
både metaller og organiske stoffer som ble brukt til malingsproduksjonen på fabrikkene
til ulik tid.Samtlige av de tungmetaller (bortsett fra nikkel) og organiske
mikroforurensningsstoffer som i større eller mindre grad funnet i analyser av prøver fl-a
jord og grunnvann, er også benyttet som råstoffer i produksjon. Det må derfor ansees
for å være sannsynlig at mye av dette kan ha hatt sitt opphav i malingsrester som ble
deponert i 1976-, -78 og 80. Dette gjelder også PCB. PCB er ved JOTUN A/S kommet
inn i produksjonen som forurensninger i åndre råstoffer, men ren PCB skal ha vært
benyttet som råstoff bla. ved Alna/Bjerke. Konsentrasjonen i fat med PCB-holdig avfall
gir imidlertid ingen indikasjon på at ren PCB skal være deponert.

En grop i området der avfall fra brannen er deponert, er det ikke registmrt noe
forhøyet innhold av tungmetaller eller løsningsmidler i selve de deponerte massene. Noe
forhøyet innhold av kadmium ble imidlertid målt i grunnvann.De høye temperaturene
som har eksistert har trolig gjort at råvarer og avfall med innhold flyktige organiske
stoffer, har blitt forbrent. Forsøk ved NTH har vist at det skal relativt små temperatur-
økninger til for at lokk går av spann, slik at innhold blir eksponert under brann, og
forbrent, når det gjelder ikke flyktige komponenter, kan slike i større grad ha overlevd.

Når det gjelder uorganiske forbindelser, er det helt klart at det må ha oppstått
aske med varierende grad av tungmetaller under forbrenning av råvarer og avfall. En del
metaller, bla. Hg har nok i stor utstrekning fordampet eller fulgt med sotpartikler i
røyken. Det har imidlertid fremkommet informasjon om at bla. pigment har overlevd
brannen, og senere gått til deponering (etter godkjenning fra SF1').

Det er ikke innhentet informasjon som tlisier at JOTUN A/S systematisk har be-
nyttet utfyllingsområdet til deponering av større mengder avfall i perioden før 1976. Det
er imidlertid antydet at "smått" fra JOTUN A/S har vært deponert
i en periode før 1976, bla .emballasje og polymerisert styren.

VERA fabrikker 

Fordi miljøvern tidligere (før ca. 1970) var et ukjent begrep for de fleste, og fordi
utfyllingsområdet hadde en svært strategisk beliggenhet i forhold til bedriften, er det
rimelig å anta at alt ikke gjenvinnbart avfall i perioden før 1970 tallet gikk til utfyllings-
området på VERA. I perioden 1930-1956 deponerte VERA fabrikker A/S hovedsaklig
avfall fra produksjon av bleikejord.

I en periode produserte VERA fabrikker blypasta samt fortynning av Xylamon-
råstoff med tapping på bokser for JOTUN A/S. I henhold til informasjon fra disse
bedriftene er det ingen ting som tyder på avfall denne produksjonen har gitt vesentlige
mengder avfall.

jahre fabrikker
herdeprosessen ved Jahre fabrikker ble nikkel brukt som katalysator, noe som kan ha

gitt bleikejorda forhøyede nikkelkonsentrasjoner.

Annet avfall 

Det er også fremkommet opplysninger om at noe forbruksavfall er deponert på en del av
området. Norgass har produksjon av acetylengass på området idag, men det er uvisst
om denne bedriften kan ha deponert miljøfarlig avfall i utfyllingsområdet.
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Hovedkonklusjoner

Det er i tidligere undersøkelser påvist høye konsentrasjoner av både PCB og tungmetaller i

enkeltprøver i deponiet og mulige utlekkingsveier er påpekt. En samlet vurdering av prøver av

jord, grunnvann, blåskjell, tang og sediment, sammenholdt med de hydrogeologiske forhold,

tyder på lite eller ingen utlekking fra deponiområde 2 til Sandefjordsfjorden under normale

vær-forhold. En viss utlekking av tungmetaller og PCB fra område 1 er sannsynlig fordi

området påvirkes av tidevann som strømmer inn mot deponiet gjennom en permabel

steinsetting. Faren for eventuelle lekkasjer fra deponiområde 1 er størst i forbindelse med

springflo eller høy nedbør.

— r
Både sedimenter og blåskjell viste at Sandefjordsfjorden innenfor Tranga var forurenset med

PCB, men det ble ikke funnet indikasjoner på utlekking fra deponiet ved Vera Fabrikker.
_
_ ,

Forsøket med utsetting av blåskjell bekreftet tidligere konklusjoner m.h.t. PCB.

Videre ble det påvist en viss lekkasje av metaller fra område 1. Lekkasjene synes å forekomme i

vinterhalvåret og omfatter først og fremst kobber bly og sink. Omfanget av lekkasjene er det
.--

imidlertid vanskelig å vurdere på gninnlag av det foreliggende datamaterialet.

Sammendrag og konklusjoner

Den 13.mai 1991 ble ca 1000 individer av blåskjell transplantert fra en lokalitet i

Sandefjordsfjorden like utenfor Tranga til seks stålbur festet på steinsettingen som avgrenser

deponiet ved Vera Fabrikker mot fjorden. PCB og en rekke metaller ble analysert i prøver

plukket ut av burene 4. juni og 17. september 1991 og 30. mars 1992. Konsentrasjonene ble

sammenlignet med kontrollprøver fia den frittvoksende populasjonen på bryggepelene like

nord for steinsettingen.

God overenstemmelse mht biomasse (total våtvekt), innholdet av fett og innholdet av fosfor

viste at vekstforholdene inne i burene på midtre og nordre deler av steinsettingen ikke var

målbart forskjellig fra forholdene for den frittvoksende kontrollpopulasjonen. Forholdene

synes å. ha vært noe dårligere fo-r blåskjellene på søndre del av steinsettingen. Siden inn-

buringen i seg selv ikke syntes å påvirke vekstforholdene, må dette skyldes forhold ved miljøet

som burene var plassert i. Trolig ligger årsaken i dårligere næringsdlgang eller økt stress som

følge av mindre vanndyp og plassering nærmere lavvannsgrensen enn burene på resten av

steinsettingen.
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Statens forurensningstilsyn
Pb.8100 Dep.
0032 Oslo

95/598 - PEI HMS/Sandeff j.doc 2.12.96
741.1 ALG/I.12.96

Overvåkning av Sandefjordsfjorden og Indre Mefjorden
1997

Kommentar til utkast til pålegg om miljøundersøkelser

Jotuns dokumentasjon på at bedriften ikke er årsak til forurensningen av
Sandefjordsfjorden med PCB, DDT, TBT og PAH er ikke imøtegått av SFT.
Utfra Jotuns samfunnsengasjement og interesse av en renest mulig
Sandefjorsfjord er bedriften likevel villig til å bidra med de forespurte NOK 250
000,-.

Vi viser til tidligere korrespondanse, møte av 09.11.96 og tlf.samtale 01.12.96 om 1.
utkast til pålegg om miljøundersøkelser.

Vi vil gjenta våre kommentarer som er basert på dokumentasjon
- SFT:Rapport 586/94: Sonderende undersøkelser i norske havner og utvalgte
kystområder
- NIVA/Jordforsk: Sluttrapport: Akkumulering av tungmetaller og PCB i innburete
blåskjell (Mytilus edulid) ved deponi på Vera i Sandefjord
- Jordforsk, januar -92: Kartlegging av utlekking fra deponi ved VERA fabrikker A/S,
Sandefjord
Jotun 199: Oversikt over de alvorligste miljøproblemene ved utslipp til lust og vann
samt avfallsbehandling fra råstoffene som brukes av Jotun på Gimle/Vindal
- Kastet fyllplass - Sandefjord kommune: En kartlegging av deponert husboldnings- og
industravfall i perioden 1962-77

PCB, DDT, TBT og PAH utgjør den dominerende forurensningen i
Sandefjordsfjorden, og er årsak til kostholdsrestriksjoner.
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SFT har foreslått et overvåkingsprogram for fjorden hvor Jotun tillegges ca. 16%
(NOK 250 000) av kostnadene utfra en vurdering av vår andel av forurensningen i
fjorden, samt antall undersøkelses stasjoner som er tilknyttet Jotuns fabrikkanlegg.

Sandefjordsfjorden har historisk vært sterkt belastet av forurensning fra mekanisk
verksteddrift og skipstrafikk, og de høyeste konsentrasjonen av PCB, DDT, PAH og
TBT er målt ved Framnes Mek. Verksted.

Konsesjoner og dokumenterte undersøkelser av Jotuns utslipp viser at vårt bidrag til
forurensende utslipp til fjorden er minimale.

Analyser av gammelt malingavfall ved Jotuns deponi på Vera viser ikke utlekking av
PCB eller PAH. DDT er målt, men ikke funnet ved Kastet, hvor Jotun leverte
malingavfall i perioden 1961-70. Eksisterende dokumentasjon viser derfor at
malingavfall fra tidligere tider ikke har tilført Sandefjordsfjorden de nevnte
forurensninger.

Konsentrasjonene av PCB, DDT, TBT og PAH på forskjellige stasjoner i
Sandefjordsfjorden bekrefter dette, da de laveste konsentrasjonene i indre fjord er
funnet ved Jotun. Strømforholdene viser utgående strøm på vestsiden av fjorden hvor
Jotun ligger, slik at Jotun heller ikke kan tillegges de høye konsentrasjonen lenger inn
og på østsiden av fjorden.

Denne dokumentasjonen som ble presentert på møtet med SFT 09.11.96 er ikke
imøtegått av SFT.

Jotun ser derfor ikke at bedriften kan tillegges ansvar for den beskrevne
forurensningssituasjonen i fjorden.

Jotun er en samfunnsinterresert bedrift, og den største bedriften langs
Sandefjordsfjorden.
Utfra dette har Jotun i mange sammenhenger bidratt til finansiering av ulike aktiviteter
i Sandefjord.
Når det gjelder overvåking av Sandefjordsfjorden, for å påvirke i størst mulig grad
en renest mulig fjord, vil Jotun gjerne følge opp vårt kontinuerlige arbeide tilknyttet
denne målsetting og vil derfor bidra med de forespurte NOK 250 000,-.

Dette kommer som et tillegg til alle eksisterende undersøkelser og kartlegginger Jotun
har bekostet. Som eksempel kan det nevnes at Jotun i 1991-92 undersøkte
Sandefjordsfjorden for ca. NOK 350 000. Totalt betalte Jotun NOK 885 000 tilknyttet
kartlegging av Vera-deponiet.

Med vennlig hilsen
pr.pr. Jotun A/S

Gunnar Hjartland
Konsernsjef
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OVERVÅKINGSPROGRAM SANDEFJORDSFJORDEN

Argumenter som Jotun mener bor vektlegges ved fordeling
av ansvar og kostander.

PCB, DDT, TBT og PAH utgjør den dominerende forurensningen i
Sandefjordsfjorden, og er årsak til kostholdsrestriksjoner.
SFT har foreslått et overvåkingsprogram for fjorden hvor Jotun tillegges 25%
(NOK 375 000) av kostnadene utfra en vurdering av vår andel av forurensningen
i fjorden, samt antall undersøkelses stasjoner som er tilknyttet Jotuns
fabrikkanlegg.

Sandefjordsfjorden har historisk vært sterkt belastet av forurensning fra
mekanisk verksteddrift og skipstrafikk, og de høyeste konsentrasjonen av PCB,
DDT, PAH og TBT er målt ved Framnes Mek. Verksted.

Utfra konsesjoner og dokumenterte undersøkelser av egne utslipp anser Jotun at
vårt bidrag til forurensende utslipp til fjorden som minimale.

Analyser av gammelt malingavfall ved Jotuns deponi på Vera viser ikke
utlekking av PCB eller PAH, DDT er målt, men ikke funnet ved Kastet. Utfra
dette er det lite sansynlig at malingavfall fra tidligere tider har tilført
Sandefjordsfjorden de nesnte forurensninger.

Konsentrasjonene av PCB, DDT, TBT og PAH på forskjellige stasjoner i
Sandefjordsfjorden bekrefter dette, da de ikke tyder på at Jotun er kilden.

Dersom det forutsettes at Jotun er årsaken til de høye PCB, DDT, TBT og PAH
verdiene i fjorden tilsier provestasjonenes plassering at Jotun skulle betale i
underkant av 15% av undersøkelsene.

Ved fordeling av finanseringkostnader må også bedriftenes tidligere bidrag til
undersøkelser av fjorden trekkes inn.
I 1991-92 undersøkte Jotun Sandefjordsfjorden for ca. NOK 350 000. Totalt
betalte Jotun NOK 885 000 tilknyttet kartlegging av Vera-deponiet.

Utfra eksisterende kunnskap om Sandefjordsfjorden og
utslipp fra Jotun mener vi at den foreslåtte fordelingsnokkel
er sjev, og at Jotuns andel må være minimal.

23.07.98 11:58 HMSISandeffj.doc



UTFYLLENDE ARGUMENTASJON TILKNYTTET
JOTUNS ANDEL AV OVERVÅKINGSUNDERSØKELSE
I SANDEFJORDSFJORDEN

PCB, DDT, TBT og PAH utgjor den dominerende forurensningen i
Sandefjordsfjorden, og er årsak til kostholdsrestriksjoner.

Sandefjordsfjorden er sterkt forurenset av flere miljøgifter, i særlig grad PCB, DDT og
TBT. Dette er stoffer som bl.a. er hormonhermere og påvirker dyrs og menneskers
reproduksjonsevne. Stoffene er vanskelig nedbrytbare og de akkumuleres i
næringskjeden. På grunn av dette er det innført kostholdsråd for inntak av
sjøorganismer fra Sandefjordsflorden.

Avdekkingen av disse forholdene startet, ved Jotuns undersøkelser av fjorden, som var
pålagt av SFT tilknyttet vårt deponi på Vera.
Senere undersøkelser har bekreftet forholdene.

SFT vil nå at det skal gjennomføres utvidede undersøkelser for å sikre at
kostholdsrådene er tilstrekkelige, for å avdekke nye og historiske årsaker til
situasjonen og for om mulig å gjennomføre tiltak.
Undersøkelser er forslått gjennomført i 1996-97 med en kostnadsramme på NOK 1,5

Det kan bli aktuelt med videreføring av undersøkelsene for å overvåke tilstanden.

Brukere av Sandefjordsfjorden som resipient må betale deler av disse undersøkelsene,
og myndighetene har foreslått en kostnadsdeling som innebærer at Jotun skal betale
25% av undersøkelsene (dvs. NOK 375 000 for 1996-97).

Sandefjordsfjorden har historisk vært sterkt belastet av forurensning fra meaknisk
verksteddrift og skipstrafikk, og de hoyeste konsentrasjonen av PCB, DDT, PAH og
TBT er målt ved Framnes Mek Verksted

For alle de nevnte miljøgiftene er de klart høyeste konsentrasjoner målt ved tidligere
Framnes Mek.Verksted. Dette er også logisk pga. det omfattende reparasjons og
vedlikeholds arbeidet som foregikk her. Det er mange miljøgiftkilder knyttet til slik
virksomhet, herunder fierning av og påføring av nytt bunnstoff, hvorav fierning av
bunnstoff er dominerende.

Jotun var naturlig nok en stor leverandør av bunnstoffer til Framnes.
Jotun mener likevel ikke at vi kan pålegges ansvar for Framnes sin virksomhet i
tidligere tider. Jotun har aldri vært trukket inn i overvåking av andre fjorder hvor
forurensning skyldes virksomhet ved Mekaniske verksteder, og kjenner heller ikke til
at slike prinsipper har vært brukt i andre sammenhenger.

Hvorvidt et mekanisk verksted eller eierne av de aktuelle båtene som ble vedlikeholdt
skal trekkes til ansvar, er et spørsmål Jotun ikke kan ta stilling til
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Vi vil også minne om at Sandefjordsfjorden var sterkt forurenset på den tid Framnes
Mek. var i virksomhet, og hvalfangerflåten lå fortøyd her. Dette var forhold som byens
borgere og de kommunale myndigheter så på som en nødvendig del av den velstand
som tilstrømmet byen, og vi kan vise til eksempler på at lokale myndigheter ikke
ønsket å rette på dette.
At Sandefjord og dens borgere nå må betale for dette gjennom å ha en sterkt
forurenset fjord med kostholdsrestriksjoner er sterkt beklagelig, men en naturlig følge
av de ovenfor nevnte forhold.

Analyser av gammelt malingavfall ved Jotuns deponi på Vera viser ikke utlekking
av PCB eller PAH, DDT er målt, men ikke funnet ved Kastet.

Kommunal kloakk og diffuse kilder blir ofte angitt som de vesentligeste PCB-kilder,
samtidig som det ble brukt bl.a.i bygningsmateriell, smøringsoljer og kondensatorer.

PCB hadde en begrenset anvendelse i Norsk malingindustri. Den ble brukt i form av
plasticizers i helt spesielle produkter. Bruken opphørte høsten 1971.

På Vera-deponiet deponerte Jotun malingavfall etter tillatelse fra myndighetene. Vera-
deponiet ble registrert ved myndighetenes store kartlegging av deponier, og Jotun
startet undersøkelser umiddelbart, noe som medførte at Vera-deponiet var et av de
første sjønære deponiene som ble kartlagt.
Det ble funnet PCB i et fåtall av et stort antall prøver, tilknyttet et 10-talls liter væske i
et fat. PCB ble ikke funnet i malingrestene som ble analysert. Det ble konstatert av
Jordforsk og NIVA at det ikke var utlekking av PCB fra Vera-deponiet.

Følgende sitat er hentet fra NIVA/JORDFORSK: Sluttrapport: Akkumulering av
tungmetaller og PCB i innburete blåskjell (Mytilus edulis) ved deponi på Vera i
Sandefjord:
"Både sedimenter og blåskjell viste at Sandefjordsfjorden innenfor Tranga var
forurenset med PCB, men det ble ikke funnet indikasjoner på utlekking fra deponiet
ved Vera fabrikker." co
Ifølge Sjur Anderson ved Jordforsk var PCB-mønsteret i prøven fra Vera-deponiet helt
anderledes enn PCB-mønsteret i fjorden . Dette var årsaken til at nærmere c\1
undersøkelser ble undersøkt for å kartlegg andre mulige kilder.

For å kartlegge evt. utlekking av PCB fra Vera-deponiet ble det hentet blåskjell fra en
stasjon midtfjords og lenger sør i fjorden . PCB konsentrasjonene i disse blåskjellene
var så høye, at de måtte stå utenfor Vera-deponiet i over 1 mnd. for å redusere PCB
konsentrasjonene, før det var mulig å starte utlekkingsundersøkelsene.

Ifølge Sjur Anderson, Jordforsk ville PAH blitt fanget opp ved Vera-undersøkelsene
hvis det hadde forekommet i malingavfallet der.

Følgende sitat gir indikasjoner på mulige kilder (Jordforsk, jan-92:Kartlegging av
utlekking fra deponi ved VERA fabrikker AIS, Sandefjord):
s.8:
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"Med unntak av en av prøvene tatt utenfor nordre del av steinsettingen var PCB
innholdet ved småbåthavnen 4-9 ganger høyere enn innholdet av PCB i sedimentene
utenfor steinsettingen. Generellt sett var også innholdet av tungmetaller i sedimentene
ved småbåthavnen betydelig høyere enn i sedimentene utenfor steinsettingen.

Konsentrasjonen av tungmetallene sink, kobber, bly og kadmium i sediemntene utenfor
stiensettingen varierte mellom øvre del av klasse 1 og nedre del av klasse 2.
Konsentrasjonene både av PCB og tungmetaller var generelt sett lavere utenfor
steinsettingen enn i sediemntene midtfjords. Det kan derfor konkluderes at det ikke er
noe betydelig deponering av tungmetaller eller PCB i sedimentene utenfor
deponiområdene på VERA."

Utfra konsesjoner og dokumenterte undersokelser av egne utslipp anser Jotun at
vårt bidrag til forurensende utslipp til fjorden som minimale.

Jotun mener at fordeling av kostnader for undersøkelser naturlig må knyttes opp til
hvem som har utslipp til fjorden.
Vi har ikke sett noen oversikt over kjente utslipp til fjorden.
Jotuns eneste konsesjonsbelagte utslipp til fjorden er vann fra vårt renseanlegg hvor
konsesjonskravet er 18 tonn KOF pr. år.
Dette kan sammenlignes med utslipp fra Enga renseanlegg for kommunal kloakk.
Forutsatt tilknytning på 50 000 pE, som er konsesjonskravet, gjennomsnittstall for
kjemisk renset kommunal kloakk på 100 mg KOF/1 og 3001/person og døgn
(Gjennomsnittstall oppgitt fra H.Ødegaard NTH), blir det årlige utslippet 5.475 tonn
KOF pr. år.
Faktiske tall for Enga for 1995 (11 870900 m3/år og KOF snitt 75,36 mg/1) gir et
utslipp på 894,6 tonn.

Gjennomsnittstall fra 10 kommunal renseanlegg for PAH er oppgitt til 0,65 ugll
(Variasjonsområde 0,03-5 ug/1).
Dette ville for Enga renseanlegg tilsvare 3,56 kg PAH pr. år.
PAH er ikke nedbrytbart og akkumulerende, og derfor vil disse utslippene summere
seg hvert år.

Jotun gjennomførte i 1991 et større kartleggingsarbeide for å "utrede hvilke råvarer
som bidrar til de alvorligste miljøproblemene ved utslipp til luft og vann samt
avfallsbehandling fra bedriften." På bakgrunn av dette skulle SFT vurdere om
ytterligere undersøkelser eller studier av miljøkonsekvensene ved de omtalte råvarene
er påkrevet."
Alle våre råstoffer ble gjennomgått, og verken PCB, PAH eller DDT er blant disse.
Jotun bruker TBT som råstoff i sin bindemiddelproduksjon. Denne produksjonen har
spesiell tillatelse fra SFT, på grunnlag av at det ikke er utslipp eller kreeres avfall, noe
SFT har kontrollert ved besøk på bedriften.

Oppsummeringen i vår rapport på 141 sider var følgende.
"Av det ovenfor sees det at det bare er Natrium Nitritt som det ikke kan dokumenteres
at ikke gir skade på det tyre miljø. Dette vil bli fulgt opp gjennom vår pågående
detaljerte dokumentering av utslipp og avfall i første halvår 1992."
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Utfra denne rapporten ble ikke Jotun gitt pålegg om ytterligere undersøkelser.

DDT ble brukt som grohindrende middel i bunnstoff. Det er trolig ikke/lite representert
på Kastet fyllplass, hvor Jotun leverte malingavfall. (Jfr. Kastet fyllplass- Sandefjord
Kommune: En kartlegging av deponert husholdnings- og industriavfall i perioden
1962-77)

Konsentrasjonene av PCB, DDT, TBT og PAH på forskjellige stasjoner i
Sandefjordsfjorden tyder ikke på at Jotun er kilden.

Følgende er sakset fra SFT:Rapport 586/94: Sonderende undersøkelser i norske havner
og utvalgte kystområder. Tallene i parentes viser til sidetall som det er referert fra i
denne rapporten.

Det er fastslått at PCB, DDT, TBT og PAH utgjør den dominerende forurensningen i
Sandefjordsfjorden. (s.5).
"Betraktes PCB-profilene dvs. %-fordeling av PCB-7 kongener, indikerer disse at det
kan skilles ut tre mulige punktkilder."(s.17)
"PCB-profilene antyder tre ulike kilder i indre fjord, en i tilknytning til tilførsler fra
Kamfjordkilen, en i området ved Framnes Mek.Verksted og en i området mellom Jotun
malingfabrikk og Pronova Jahres fabrikker."(s.5)
"Konsentrasjonen er på samme nivå som f.eks. i Drammensfjorden og indre
Oslofjord."(s.19)
Konsentrasjonene på stasjonen nærmest Jotun er lave, ca. 10% av nivået på de
omkringliggende stasjoner, og på samme nivå som utenfor Tranga..

"Det er ingen entydig punktkilde til DDT, men de høyeste konsentrasjonene opptrer i
samsvar med fordelingen av PCB (i indre havn og et stykke utover mot Tranga) med
maksimum i sedimentene utenfor Framnes Mek.Verksted." (s.19).
Konsentrasjonene på stasjonen nærmest Jotun er lave (størrelsesorden 5% av de
høyeste verdiene), og på samme nivå som utenfor Tranga.

"TBT-nivåer i den størrelsesorden som er registrert i Sandefjordsfjorden må anses som
svært høye. Foreløpige data tyder på at nivåer i størrelsesorden mg/kg er knyttet til
skipsverftene og tilsvarende omårder langs kysten. Det er nå registrert tilvarende TBT-
nivåer i Horten havn, Moss havn, Sandnessjøen og marinebasen Haakonsvern".(s.25)
TBT-nivåene utenfor Jotun er på samme nivå som utenfor Tranga, og er utgjør ca.
18% av verdiene ved Framnes Mek.Verksted.

"Av fordelingen av sum PAH i sedimentene utover fjorden kan det ses at de høyeste
konsentrasjonene er konsentrert omkring skipsverftet og indre havn." (s.20).
"Det er ikke tidligere utført målinger m.h.t. PAH i sedimenter i Sandefjordsfjorden,
men nivåer omkring 5-15 mg/kg tørrvekt er ikke uvanlig og faktisk langt lavere enn i
tilsvarende jorder og havneområder i dag. Dette tyder på at bidraget fra en eventuell
punktkilde i fjorden trolig ikke er større enn det samlede bidraget fra de mer diffuse
tilførslene." (s.22),
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Konsentrasjonene utenfor Jotun er på samme nivå som på de andre stasjonene i
området og ligger omtrent midt imellom konsentrasjonene i indre havn og
konsentrasjonene utenfor Tranga.

"Den totale tungmetallforurensningen i fjorden er relativt sett beskjeden ved at de
fleste undersøkte metaller kun antyder fra uforurensede til moderate
forurensningsgrader. Dog ble det registrert forhøyde verdier av Hg, Cu og Pb
tilsvarende tilstandsklasse i sendimentene enkelte steder."(s.5).

Dersom det forutsettes at Jotun er årsaken til de hoye PCB, DDT, TBT og PAH
verdiene i fiorden tilsier provestasjonenes plassering at Jotun skulle betale i
underkant av 15% av undersokelsene.

Nedenfor er det satt opp en oversikt over antall stasjoner og hvor mange som berører
Jotuns virksomhet. Dersom det forutsettes at Jotun finansierer de stasjonene som er
plassert tilknyttet bedriften, så ville vår %-andel vært 14,8. Dette forutsetter da at vi
faktisk er årsak til de aktuelle høye verdiene av forurerensende komponenter på disse
stasjonene.
Jotun mener at dette må være en maksimal andel fordi vi i liten grad kan knyttes til
flere av de forurensninsgskomponentene som skal undersøkes (jfr. pkt.3.1.)
Dersom undersøkelsen av Mejofrden trekkes ut, blir kostnaden for undersøkelsen for
Sandefjordsfjorden noe lavere, og Jotuns andel i Sandefjordsfjorden noe høyere, men
total beløpet for Jotun blir det samme.

av stas'onene deles av Jotun/Pronova
DelprosjektAntatt

kostnad
OK

Mifei ifter i or anismer380.000
Mifø ifteri sedimenter315.000
Undersøkelse av185.000
bløtbunnsfauna
Undersøkelse av100.000

runtvannssamfunn
Hydrografi og350.000
nærin ssalter
Kartlegging av kilder og200.000
tilførsler
Totalt1.530.000

Antall
stasjo
ner
10
12
35

20

8

8

93

Stasjoner
tilknyttet
Jotun
2
1
5 (6*)

1

1

2(3*)

12 14*

% av
antall
stas'oner
20

8,3
14,2

5

12,5

25

12,9

Kostnad utfra %
av antall stasjoner

76.000
26.145
26.270

5.000

43.750

50.000

227.165 =14,8%

Ved fordeling av finanseringkostnader må også bedriftenes tidligere bidrag til
undersokelser av fjorden trekkes inn.

Jotun bekostet den første kartleggingen av miljøgiftsituasjonen i Sandefjordsfjorden,
tilknyttet til kartleggingen av mulige utslipp fra Jotuns deponi på Vera.

23.07.98 11:58 HMSISandeffj.doc



Dette mener vi må komme Jotun til gode når finansieringen av nye undersøkelser skal
fastsettes.
I 1991-92 undersøkte Jotun Sandefjordsfjorden for ca. NOK 350 000,-, av totalt NOK
885 000. I tillegg ble det gjennomført tiltak for NOK 2 581 000, og oppfølging og
kontroll har pr. idag kostet NOK 280 000. Tilsammen utgjør dette
NOK 3 746 000.

I tillegg til dette er det gjennomført:
1988: Vurdering av utslipp fra renseanlegget på Gimle
1991: Oversikt over de alvorligste miljøproblemene ved utslipp til luft og vann samt
avfallsbehandling fra råstoffene som brukes av Jotun på Gimle/Vindal.

I tillegg gjennomføres jevnlige pålagte målinger på utslipp fra renseanlegg og
fobrenningsanlegg, og på avfall.
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