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Ny riksveg 4  gjennom Hadeland  -  Tillatelse til graving i
alunskifer og bruk av alunskifermasser til oppbygging av veg

Miljødirektoratet gir Statens vegvesen tillatelse til graving i alunskifer og bruke
disse massene i vegbyggingen som erstatning for rene masser. Tillatelsen er gitt
på bestemte vilkår, se vedlegg. Forholdene knyttet til stråling behandles av
Statens Strålevern.

Alunskifer kan være syredannende og ha et høyt tungmetallinnhold. Bruk av
syredannende alunskifermasser til masseutskifting i  myr kan først starte opp
etter at etterspurte utredninger er gjennomført og gitt tilfredsstillende
resultat. Bla. skal det dokumenteres at de hydrologiske, fysiske og kjemiske
egenskapene i myrområdet er egnet for disponering av syredannende masser
både før og etter at masseutskiftningen er gjennomført.
Vi setter krav om av det utarbeides et overvåkning-, kontroll-, og
beredskapsprogram for anleggsperioden og etter endt tiltak.

Dokumentasjon skal oversendes til Miljødirektoratet for gjennomsyn og
tilbakemelding før arbeidet med disponering av syredannende masser starter.

Miljødirektoratet viser til Statens vegvesens søknad mottatt  06.09.2012, møter om
søknaden og tilsendt tilleggsinformasjon den  16.05.2013.  Vi viser også til
høringsuttalelsene og sakens øvrige dokumenter. Søknaden gjelder tillatelse til graving i

forurenset grunn (alunskifer) og nyttiggjøring av  utsprengte alunskifermasser  til  bruk  i
vegbyggmgen.

Forholdene knyttet til stråling i dette prosjektet behandles av Statens Strålevern.

Bakgrunn og regelverk
l forurensningsforskriften  §  2-321, er  masser  som danner syre i kontakt med luft eller  vann,

definert å  være forurenset  grunn.  Alunskifer eller svartskifer er en bergart som kan gi
slike reaksjoner. Disse bergartene forekommer hyppig på Hadeland. Bygging av ny riksveg
4  gjennom Hadeland vil derfor lett komme i kontakt med denne type materiale. ldenne
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saken  søkes det om å utnytte  slike  masser  i  vegbyggingen.

Alunskifer  vil  i  denne sammenheng bli klassifisert  som  næringsavfall  og dermed berørt av

forurensningslovens § 32. Hovedregelen etter denne bestemmelsen er at  næringsavfall skal

bringes  til lovlige avfallsanlegg med mindre det "gjenvinnes eller brukes på  annen  måte".
Bestemmelsen åpner også for at forurensningsmyndigheten  "kan samtykke i annen
disponering av  avfallet  på nærmere  fastsatte vilkår".

Lovforarbeidene gir ikke svar  på hva som menes med "gjenvinnes" og "brukes på  annen
måte". Det er  imidlertid naturlig å forstå bestemmelsen  slik  at begrepet "gjenvinnes"

henspiller på  "materialgjenvinning", mens "brukes på  annen  måte" dekker andre former for

nyttig bruk  av  avfall. Miljødirektoratet  har  lagt til  grunn at begge  alternativene  omfatter

tiltak  som  bidrar til  å redusere forbruket av naturressurser ved at  avfall  erstatter

materialer  som ellers  ville blitt  benyttet  til  et bestemt formål. Hovedintensjonen  skal
være  behovet for å få  tilført  masser og ikke  ønsket om kun å  bli kvitt  masser på en enkel
måte.

Alunskifer

Alunskifer  eller  svartskifer  er kjent fra  lang tid  tilbake  for å  være  et  materiale  som kan  gi
store byggetekniske problemer. Foruten at visse typer  alunskifer  kan  være  syredannende,
vil  alunskifer  ha et høyt  tungmetallinnhold.  Et av disse tungmetallene er  uran, slik  at

bergarten kan  avgi  stråling og danne  radongass. Det følger med at bergarten kan ha store

svelle— og etseegenskaper.

På grunn av  alunskiferens  porøsitet  forvitrer  den  raskt  når den kommer  i kontakt  med luft.

Sulfidene  i skifer  oksideres og danner  svovelsyre. Oksidasjon og sur  avrenning kan føre  til
utlekking av store mengder tungmetaller.

Dette er  bakgrunnen  for at bergarten kan  gi varierte  og enkelte  ganger  omfattende

forurensninger  til  miljøet, men også at en  graveaktivitet  kan påvirke eller  skade
mennesker, bygninger og det ytre  miljø.

Ved et nøye  planlagt anleggsarbeid  med gjennomtenkte prosedyrer  i alle  ledd  vil risikoen
for  skade  0g forurensning kunne minskes betydelig. Dette gjelder  ikke  minst  arbeidet  for å

unngå syredannelse fra  alunskiferen.  Det er heller  ikke  all  alunskifer  eller  svartskifer  som

danner  syre  i kontakt  med luft eller  vann.  Syredannelsen bestemmes  i  stor  grad  av de

geokjemiske egenskapene  til  skiferen og nærvær  av  naturlige  oksiderende forbindelser som

oksygen,  nitrat, jern (III) og mangan  (IV).

Som  avfallsmasse  vil  alunskifer  lett kunne skape problemer og forurensninger ved en

feilaktig disponering. Det er få mottakssteder for  slike  masser  i  Norge. Den  vanligste
løsningen er  transport til Langøya  og deponering der.

Beskrivelse av  tiltaket
Søknaden  gjelder  bygging av  ny riksveg 4  (Rv.4) fra  Gran  grense  til Jaren.  Den  skal  bygges

som en firefelts veg. Vegen legges  i  en 1,7 km  lang tunell med to løp under og rundt  Gran
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sentrum. Dette gir store mengder sprengstein og ca. 100.000 m3 av disse regnes å være

svartskifer med og uten syredannende egenskaper. ltillegg vil prosjektet skape noen store
fjellskjæringer. Vegen vil bli lagt over et parti med myr- og torvmasser. Disse massene er

ikke egnet som byggegrunn og vil måtte byttes ut med annet materiale som fundament.

Statens vegvesen gir i søknaden og tilleggsinformasjonen uttrykk for at tiltaket har en

rekke miljøutfordringer som det foreligger flere alternative løsninger på. Noen av disse

problemstillingene er bare skissemessig behandlet, mens andre er mer fyldig kommentert.

Det legges også opp til at noen praktiske problemstillinger må løses underveis, slik det er
vanlig å gjøre i prosjektering av et større anleggsarbeid.

Sprengsteinen skal sorteres i ikke-syredannende og syredannende etter kriteriene for

syredannende egenskaper utviklet i Miljødirektorats prosjekt "Identifisering og

klassifisering av alunskifer".

Vegvesenet søker om å bruke alunskifermasser til masseutskiftingen i myra i den grad det

ikke øker risikoen for senere syredannelse og er praktisk gjennomførbart. De syredannende

massene er tenkt plassert nederst mot fjell eller bunnmorene. På denne måten mener

Statens vegvesen at de sørger for at den syredannende skiferen blir tatt hånd om og får en

sikker og miljømessig tilfredsstillende disponering samtidig som de samme massene dekker
behovet for noen av de fyllmassene som er nødvendig å tilføre myrområdet.

Tiltak mot spredning

For å redusere innstrømningen av vann og eventuell spredning, skal massene komprimeres

og dekkes til med leire eller andre tette masser. Om nødvendig er det planlagt bruk av

membran, eventuelt også å bruke spunt. Membranen vil bli plassert slik at den vil ligge

permanent neddykket.

Tiltaksplanen foreslår også å bruke spunt og eventuelt injisere en slurry med leire for
ytterligere sikring mot utstrømning av grunnvann fra området. Dette vil også være et
aktuelt tiltak for å sikre fremtidig stabilt oksygenfattig grunnvannsnivå. Vegvesenet
understreker at grunnvannet 1 bunnen av en myr ikke sirkulerer i samme grad som
overflatevannet.

Som avbøtende tiltak for å hindre spredning av forurensninger, foreslår Vegvesenet blant

annet kalking, bygging av slamavskillere, sedimentasjonsbassenger, felling av tungmetaller

og utlegging av sorbenter. Det kan også være aktuelt å etablere et fordrøyningsbasseng for

å regulere utslippsmengden i anleggsfasen og lede overflatevann borti anleggsfasen.

Mellomlagring av masser
Mellomlagring skal unngås så langt det er mulig, men det tas høyde for at det kan være
nødvendig å mellomlagre masser opptil noen uker. Eventuelt mellomlagrede masser skal
legges på et tørt, drenert underlag og tildekkes ved fare for nedbør. Tildekking for å
begrense oksygentilgang er mulig.

Alunskifers reaktivitet vil avhenge av årstid, lufttemperatur og nedbørsituasjon. Søker har
derfor tatt høyde for at en del alunskifer kan kjøres til eksternt godkjent deponi dersom
forholdene tilsier at det er uønsket med mellomlagring.
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Overvåkning
Søknaden skisserer en overvåkning av forurensningsnivået 1' grunnvann  og overflatevann  i  og
til myrområdet. Det skal etableres overvåkningsbrønner oppstrøms og nedstrøms
anleggsområdet. Foreslått prøvetakingsprogram omfatter blant annet drenering fra tunnel
og vann  fra sedimentasjonsbasseng.

Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til grenseverdier for utslipp fra anleggs-
virksomheten, samt at det er foreslått mulige strakstiltak dersom grenseverdiene
overstiges. Det er ikke spesifisert i tiltaksplanen  hvor  ofte prøvetakningen skal
gjennomføres eller for hvilke prøvepunkter grenseverdiene er gjeldene. Grenseverdiene er
fastsatt med utgangspunkt 1 høyest observerte bakgrunnskonsentrasjoner  i  bekker og 1'
Vigga.

Tabell 1. Forslag til. grenseverdier
1 Forslag til
lAnalvseparameter grenseverdi

E—(mg/l) 0,6
,Al (pg/l) 300
lAs (pg/l) 8,5
301 (pg/l) 1,5
iCr (ug/l) 3,4
q (Hg/l) ! 7,8

n (ug/l) l 007
Ni (ug/l) 34
Pb (pg/l) 14
Zn(ug/l) 11

504 (ug/l) zoo
NO3-N (pg/l) l 10
pH 6-8,5

Høring

Miljødirektoratet har i  samsvar  med kravene i § 16  i  forvaltningsloven sørget for at saken

har  vært  ute på høring til sakens parter, Gran kommune, Fylkesmannen i Oppland og

berørte naboer. Vi har mottatt to høringsuttalelser, henholdsvis fra  Gran  kommune og

Fylkesmannen  i  Oppland. Gran kommune mener at det bør gis tillatelse til den omsøkte

håndteringen av alunskifermassene, men at det må settes vilkår til håndtering av

drensvann fra tunellen og åpne skjæringer med alunskifer. Fylkesmannen i Oppland er av

samme oppfatning 0g legger til at det er viktig at utbyggingen ikke fører med seg

forurensning både 1' anleggsfasen og etter Sluttføring.  I  sin kommentar til

høringsuttalelsene påpeker Statens vegvesen at det kan være aktuelt å gjennomføre flere

avbøtende tiltak for å hindre eller redusere forurensninger fra både anleggs- og

driftsfasen.
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Miljødirektoratets vurderinger

Bygging av  Rv. 4 vil komme  i  kontakt med berggrunn med syredannende egenskaper og som

derfor er forurenset grunn, jf. § 2-3a i forurensningsforskriften kap.2.

Fordi denne saken dreier seg om lokal disponering av  syredannende skifermasser som ikke

tidligere er utprøvd,  har  Miljødirektoratet  avgjort at  vi behandler saken slik

forurensningsforskriften § 2-2 åpner for. Gravearbeidet og disponering  av  syredannende

skifermasser vil dermed kreve en tillatelse etter forurensningsloven § 11.

Miljødirektoratet vurderer denne søknaden til å gjelde både tillatelse til  graving  i

forurenset grunn og tillatelse til bruk  av  syredannende skifermasser til masseutskiftning  i
myr som berøres  av  vegutbyggingen.

Når det gjelder den delen  av  søknaden som berører sortering og disponering  av  alunskifer  i
myr, preges denne  i  stor  grad  av  at  prosjektet  ikke har  fått sin endelige utforming. I

denne saken gir Miljødirektoratet derfor en tillatelse på vilkår om  at  visse utredninger skal

utføres for massedisponeringen eventuelt kan starte. Imidlertid anser vi det som mulig  at
selve gravetiltaket kan starte opp før alle nødvendige forhold omkring massedisponeringen

i myra  er  avklart.  Dette kan medføre  at  syredannende skifermasser må leveres til godkjent

avfallsdeponi  i  korte perioder eller for hele anleggsfasen.

Graving i  forurenset  grunn

Et viktig prinsipp i  grunnforurensningssaker er  at  søkte tiltak ikke i seg selv skal medføre

noen forurensningsspredning av betydning. For å unngå  at  vegbyggingen fører til en

midlertidig fare før økt spredning av miljøfarlige stoffer  fra  grunnen, stiller vi derfor

særskilte  krav  til selve gravearbeidet, overvåking og kontroll jf. vilkår 7-11.

Miljødirektoratet  har  forståelse for  Gran  kommunes høringsinnspill og setter  krav  til  at  det

blir gjennomført avbøtende tiltak der veibyggingen lager åpne skjæringer med alunskifer.

Håndtering av drensvann  fra  tunellen og skjæringer skal gjennomføres på en slik måte  at
det tilfredsstiller øvrige  krav  til spredning fra  tiltaksområdet jf. vilkår 9 - 11.

Bruk  av  syredannende  skifermasser til masseutskiftning

I dette prosjektet planlegges det  at  alunskifermassen skal brukes til masseutskiftning av en

myr som berøres av vegprosjektet. Miljødirektoratet vurderer dette kun som miljømessig

akseptabelt dersom denne disponeringen  av  skifermassene kan betraktes som

nyttiggjøring, og at  bruken ikke medfører uakseptabel fare for forurensning. En vurdering

av  forurensningsfaren ved dette er nærmere kommentert i eget  avsnitt  om

massedisponering i  myra.

En forutsetning for  at  bruken kan betraktes som nyttiggjøring, er  at  det er behov for

utskiftning av  masser for å skaffe et stabilt vegunderlag og at  Statens vegvesen anser

alunskifermasser som egnet som vegunderlag. Dette massebehovet er avgjørende for

mengden skifermasser som plasseres i  myra.  Behovet for å disponere syredannende

skifermasser som oppstår som følge  av  vegprosjektet skal følgelig ikke legges til grunn. Å
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ta ut mer myrmasser enn det som er nødvendig for å få  plass  til alle skifermasser, slik det
foreslås i søknaden, er  i  strid med dette.

Dersom det skulle oppstå mer syredannende skifermasser i vegprosjektet enn det som ut

fra  nevnte betingelser kan nyttiggjøres i  myra, mener Miljødirektoratet  at  disse i stedet
må leveres til godkjent avfallsdeponi. Søknaden  har  ikke anslått hvilket volum myrmasser

som kreves utskiftet som følge av tekniske forhold ved vegbygging i  myrområdet. Vi setter

derfor som vilkår for tillatelsen (se vilkår 14) at  dette utredes nærmere og meldes tilbake

til oss for myrområdet kan tas i bruk som disponeringssted for de syredannende massene.

Sortering og mellomlagring

I  det tilfellet disse utredningene viser  at  behovet for masseutskifting er lavere enn

mengden alunskifermasser som genereres, er det viktig at  massene gjennomgår en

sortering og klassifisering etter syrepotensial. Dette for å sikre at syredannende

skifermasser blir håndtert forsvarlig. Dette krever ikke bare ekspertise på stedet, men også

et godt  planlagt apparat  for å håndtere masseflyten  fra  sprenging og uttak  av fjell til
endelig plassering av massene. Klassifisering av skiferen vil kreve en geokjemisk  analyse
med etterfølgende faglige vurderinger.

ltiltaksplanen fastslås det  at  mellomlagring skal unngås så langt det er mulig, men  at  det
kan være aktuelt å mellomlagre syredannende masser i opptil noen uker. Miljødirektoratet

vurderer imidlertid mellomlagring til å kunne representere en særlig risiko for  at  uønskede

oksidasjonsprosesser settes  i gang.  Dette kan igjen resultere i uakseptabel avrenning til

omgivelsene både under mellomlagringen og sluttdisponeringen. Vi mener derfor  at  Statens

vegvesen særskilt må redegjøre for hvordan og i  hvor  lang tid de mest syredannende

massene kan mellomlagres, eller om disse  i  stedet bør transporteres rett til godkjent

avfallsdeponi dersom de ikke kan brukes til oppfylling av  myra  jf vilkår 13 og 16.

ltråd med  føre-var  prinsippet, mener Miljødirektoratet  at  alle skifermasser med ukjent

syrepotensial eller masser klassifisert som syredannende som mellomlagres, bør tildekkes

slik  at vann  og luftgjennomstrømning hindres jf. vilkår 16.

Disponering i myr

En forutsetning for  at  Miljødirektoratet aksepterer bruk av syredannende skifermasser til

masseutskifting, er  at  dette gjøres slik  at  det ikke fører til uakseptabel spredning av
forurensning fra myra  til omgivelsene. Vi mener det bør utarbeides beredskapsplaner for

en alternativ håndtering av massene, dersom driftsstopp eller andre forhold hindrer

disponering av massene i  myra.

Søkeren anser nyttiggjøring av skiferholdige overskuddsmasser  i  et myrområde som en

fordelaktig og sikker form for disponering av syredannende alunskifermasser, fordi

forholdene i  myra  som hindrer nedbryting av organisk materiale også vil føre til  at
alunskifer ikke forvitrer og fører til frigjøring av  syre og tungmetaller. Miljødirektoratet ser

at  det kan være fordeler med å disponere syredannende alunskifermasser under

vannmettede forhold for å hindre oksidasjon og syredannelse, men ser behov for

ytterligere utredning av miljøforholdene  i myra  og effekt av en masseutskifting.
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Syredannende alunskifer forvitrer raskere enn andre svartskifertyper, og forvitring av

større mengder alunskifer skaper sure miljøforhold som igjen øker forvitringshastigheten.

Dette betyr at hvis forvirringen har kommet  i gang, vil den foregå raskere og raskere. Det

er derfor  avgjørende  at syredannende alunskifer har stabile forhold med svært lav

vanngjennomstrømning,  lavt  innhold av oksiderende forbindelser (som oksygen,  nitrat,
oksidert jern og mangan) og egnete pH-forhold. Etter vår oppfatning er de hydrologiske,

fysiske og kjemiske forholdene i dette området ikke tilstrekkelig kartlagt, samt hvordan

disse  antatt  gunstige forhold kan opprettholdes etter at masseutskiftingen er gjennomført.

Vi stiller derfor  krav  om at dette er utredet og gitt tilfredsstillende resultat før disponering

av syredannende skifermasser kan starte, jf. vilkår 12. Dokumentasjon skal oversendes

Miljødirektoratet for vurdering og tilbakemelding.

Videre mener Miljødirektoratet at strømningsveiene for  grunnvann  og overflatevann  i og

rundt myrområdet må være godt  kartlagt  for å kunne kontrollere  avrenning fra området og
iverksette  avbøtende  tiltak hvis det viser seg at utlekking av tungmetaller og syre er

uakseptabel høy. Vegvesenet må også ha oversikt over faktorer og inngrep som kan føre til

en senkning av  grunnvannsstanden  og sikre at dette ikke skjer  i  fremtiden.

Vegvesenet skisserer ulike  avbøtende  tiltak som skal hindre  tilgang av oksygen og

gjennomstrømning av  vann.  Det kommer ikke frem av søknaden hvilke av disse tiltakene

som  skal  iverksettes og hvordan  disse skal utformes i  detalj.  Miljødirektoratet mener
derfor det er viktig at Vegvesenet har redegjort for om eventuelle  avbøtende  tiltak som

spunting, membraner, kalking ol. kan ha uønskede effekter på  myras  eller skifermassenes

egenskaper, jf. vilkår 12.

Om overvåking og beredskap

Gravearbeid  og håndtering av  forurensede masser kan føre til økt risiko for spredning av
miljøfarlige stoffer. Miljødirektoratet mener derfor det er nødvendig å konkretisere et

overvåkningsprogram for  anleggsfasen  og et  annet  for driftsfasen.

Overvåkningsprogrammene skal dokumentere prøvepunkter, metode og hyppighet på

prøvetakningen.

Miljødirektoratet mener at det i  anleggsfasen  og i driftsfasen er viktig å kontrollere

tilstrømning og avrenning av overflate- og grunnvann  både fra graveområdene og myra.  Det

skal også  foretas  kjemiske målinger av  vannkvaliteten.  Overvåkingen skal være tilstrekkelig

omfattende til å avdekke om det skjer spredning av forurensning fra tiltaksområdet og
disponeringsområdet. For å kunne avdekke eventuell forvitring av syredannende

alunskifermasser på et så tidlig tidspunkt som mulig, skal overvåkingen ikke  bare omfatte
alle parametere av miljømessig betydning, men også indikatorparametere som indikerer

status  i forvitringsprosessen og hvordan  miljøforholdene i  myra  er.

Etter tiltaket er gjennomført, mener Miljødirektoratet det er også viktig å kunne

kontrollere grunnvannsforholdene i myrområdet. Eventuelt senket  grunnvannstand  kan

medføre lett  tilgang på oksygen og kunne føre til økt syredannelse. De hydrogeologiske

forholdene må derfor kontinuerlig overvåkes og kontrolleres. Overvåkingsprogrammene må
derfor  omfatte  kontroll av  grunnvannstanden  i myrområdet jf. vilkår 18 og 19.
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Miljødirektoratet ser at det kan være  grunn  til  å  kreve overvåking i lang tid  etter  at

tiltaket er  gjennomført, men  vil først ta stilling til  dette etter  en overvåkingsperiode på  3
år. Vi stiller  derfor  krav om at  Vegvesenet 3  år  etter  endt tiltak  sammenstiller

overvåkingsresultater, evaluerer disse  og foreslår  et revidert overvåkingsprogram, jf. vilkår
31.

Vegvesenet har i sin søknad utarbeidet grenseverdier  for  spredning i anleggsfasen,  men  det
er ikke spesifisert hvor grenseverdiene er  gjeldene.  Miljødirektoratet  mener  det er
nødvendig at beredskapsplanen  stedfester  hvor grenseverdiene  skal gjelde, samt  hvor
lenge  eventuelt grenseverdiene kan overskrives før tiltak iverksettes.

Det er  også  viktig at det utvikles grenseverdier  for  driftsfasen  etter  at tiltaket er
gjennomført.  Det  skal utformes  grenseverdier  for  alle  forbindelser  som er av  miljømessig

betydning for  tiltaket  og inkluderer  også forbindelser  som indikerer at det er økt fare  for

forvitring av alunskifer.

Miljødirektoratet ser  også  behov  for  at Statens Vegvesen utarbeider en beredskapsplan  for

anleggs- og driftsfasen  for å  hindre, oppdage,  stanse,  fjerne  virkningen av eventuelle,
nevneverdige  forurensninger  som  måtte oppstå,  jf. vilkår Z1.

Forholdet  til  naturmangfoldloven

Det er ikke  foretatt  miljøkartlegging av  biologisk mangfold  i  tiltaksområdet.

Miljødirektoratet er ikke kjent med at vegprosjektet berører  områder  av særlig
verneinteresse, inneholder  sårbare arter, eller  områder  som er verdifulle  for  friluftslivet.
Vi har  derfor  stilt krav om at Statens vegvesen skaffer seg en tilstrekkelig oversikt over
dette for å unngå  at slike  områder  blir nevneverdig skadelidende. Om nødvendig skal

Vegvesenet iverksette avbøtende tiltak.

Rapportering
Etter endt  tiltak skal Vegvesenet utarbeide en  sluttrapport for  tiltaket.  Rapporten  skal

oppsummere  det arbeidet som er  gjort og hvordan skifermassen er  disponert.  Resultatene
av overvåking i anleggsfasen.  Sluttrapporten  skal også  inneholde  et  forslag  til videre
overvåkning av  området. Sluttrapporten  skal sendes Miljødirektoratet  senest 6 måneder

etter  at tiltakene er  gjennomført.

Vedtak
Miljødirektoratet gir med  hjemmel  i  forurensningsloven  55 11 jf. 16,  Statens Vegvesen

tillatelse til  å gjennomføre  tiltak i  forurenset grunn og nyttiggjøre de  utsprengte

alunskifermasser til bruk i vegbyggingen ved bygging av ny Rv.  4 gjennom  Hadeland.
Tillatelsen er gitt på vilkår  som fremkommer  av vedlegg 1.
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Klage

Sakens parter kan klage vedtaket inn til Miljøverndepartementet innen tre uker etter at

dette brevet er mottatt. Klagen skal begrunnes og sendes til Miljødirektoratet.

Hilsen

Miljadirekloratet

Thomas Hartnik Per Erik Johansen

seksjonsleder rådgiver
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