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Anmeldelse av A/S Uthaug Sementstøperi ( UTSEM ) for ulovlig
dumping av restsement, og forurensing av strandområde i Uthaug
strand.
Norges Miljøvernforbund ( NMF ) anmelder med dette UTSEM for årelang
ulovlig dumping av restsement i sjø i strandsonen/fjæra ved Uthaug
havneområde.

Det er kjent at UTSEM siden 1990 tallet har benyttet fjæra ved Uthaug
strandområde som tømmeområde for restsement . NMF har fått opplysninger
om at alle sementbiler tømmer, og rengjør sine tromler ved å fylle de med
vann, for så å tømme restene ut i sjøen i strandsonen ved arbeidsdagens slutt.
Dette utgjør et stort forurensingsproblem i fjæra på Uthaug. Rest sementen
blander seg med sjøvann,og slammer ned havbunnen ved tømmepunkt.

NMF sin lokalgruppe på Uthaug har ved flere anledninger sett ved selvsyn at
denne dumpingen av restsement finner sted daglig. I August 2016 sendte NMF

Midt-Norge ut en bekymringsmelding på mail til UTSEM om forholdene, og ba
om en avklaring om hvordan firmaet hadde tenkt å løse dette. Mailen ble aldri
besvart, og NMF ser ingen annen løsning nå enn å anmelde forholdet.
Dette strandområdet som blir forurenset er på sommerstid daglig brukt som
badeområde for Uthaugs befolkning, og små barn bader i dette området. NMF
mener det er forkastelig at sementrester dumpes i sjøen, og i et bade område i
særdeleshet.

Sementrestene kan også inneholde 6-verdig krom som er giftig og er
klassifisert som kreftfremkallende av EPA i USA. Kontakt med kun
små mengder av 6 verdig krom gir allergiske reaksjoner.
Sementrestene inneholder også flyveaske i konsentrasjoner på
opptil 20 % ( Norcem standard FA inneholder 20 % flyveaske ) 2-3
% av denne flyveasken inneholder tungmetaller som blant annet
kvikksølv og sink , og det gjør at den betraktes som farlig avfall.
NMF er meget bekymret for at disse farlige tungmetallene frigis til
sjøen når rest sementen blandes med sjøvann når den dumpes.
Rest sement anses som et produksjonsavfall ,og skal etter loven
kjøres til en lovlig fylling eller gjenvinnes .
Flere og flere sementfirmaer har også innsett at dumping av restsement på
lovlige fyllinger ikke er forenelig med miljømessig bærekraftig drift, og har
investert i egne gjenvinningsanlegg. Her gjenvinnes restsementen til blant
annet forankringsprodukter. NMF krever at også UTSEM gjør dette. Her kan
ØRN betong i Bergen være et forbilde på hvordan dette kan, og må gjøres.
Tømmingen av restsement bryter med flere lover i forurensingsloven.
§ 6, § 2- 3 og 4 ledd, og § 7
§ 7. Ingen må, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensing
uten at det er lovlig etter § 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.
( NMF kan ikke se at UTSEM har noen som helst tillatelse til denne dumpingen
av restsement i henhold til verken § 8,9 eller 11. )

« Når det er fare for forurensing i strid med loven, eller vedtak i henhold til
loven skal den ansvarlige for forurensing sørge for tiltak for å hindre at den
inntrer. Har forurensingen inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne
eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å
avbøte skader og ulemper som følge av forurensingen eller av tiltakene for å
motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder tiltak som står i rimelig forhold til
de skader og ulemper som skal unngås «

NMF krever at denne dumpingen av restsement opphører med
øyeblikkelig virkning, og at UTSEM utbedrer området der de har
dumpet sement, slik at det kommer mest mulig tilbake til sin
opprinnelige naturlige form. NMF krever også at UTSEM ilegges
bøter for å ha dumpet restsement ulovlig i dette området i årevis.
Se link til videobevis av dumping, og vedlagte bilde bevis.
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