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FELTSLAKTEANLEGG FOR REIN I SKJERVØY KOMMUNE. TILLATELSE ETTER
FORURENSNINGSLOVEN § 11.
Henvisninger/hjemmel for tillatelsen
I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6
(forurensningsloven), § 11, gis Reinbeitedistrikt 39 - Arnøy/Kågen utslippstillatelse for
feltslakteri for rein på Maursund g.nr. 51 b.nr 3 i Skjervøy kommune.
I medhold av forurensningsloven § 16, gis tillatelse under forutsetning av at de vilkår som følger
av dette brev og som vedlegg til dette brev blir fulgt.
Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad av 24.06.99.
Tillatelsens ramme.
Tillatelsen stiller krav til håndtering av avfall og avløp fra feltslakteanlegg for rein. Hovedkrav er
at alt slakteavfall skal samles opp og bringes lovlig avfallsmottak. Avløpsvann fra slaktingen
skal renses i slamavskiller og slippes til sjøresipient under laveste lavvann.
Tillatelsen gjelder for slakt av inntil 400 rein pr. år. Slakteperioden er oppgitt til ca 2 dager pr. år
i september/oktober.
Frister
Avløpsanlegget skal ferdigstilles og kontrolleres av Skjervøy kommune innen slakteanlegget kan
tas i bruk. Ansvarshavende for avløpsanlegget er Arne Halvorsen.
Sakens bakgrunn/ fylkesmannens begrunnelse.
Reinbeitedistrikt 39 – Arnøy/Kågen ved Karen Anna Logje Gaup søker om utslippstillatelse for
feltslakteanlegg for rein. Anlegget skal plasseres på eiendommen gnr/bnr 51/3 ved Hamneelva ca
0,8 km fra Maursund. Søknaden omfatter avfall og utslipp som følge av slakt av 300 - 400 rein
pr. år. Slaktingen vil foregå over to dager i september/oktober.
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Avløpsvann fra slakteprosessen er søkt ledet til utslipp i Mursundet gjennom egen ledning, hvor
røret er planlagt lagt på bakken og fjernes etter slakting. Slakteavfall skal samles i container og
leveres godkjent avfallsmottak.
Søknaden er sendt til uttalelse til berørte parter. Det er innkommet to uttalelser.
Skjervøy kommune, teknisk etat opplyser at det er søkt om egen utslippstillatelse for utslipp av
sanitært avløpsvann fra hvilebua til Skjervøy kommune. Kommunen har krevd at avløpsrøret fra
slamavskiller graves ned og føres under laveste lavvann. Kommunen anbefaler at rør for
avløpsvann fra slakterampen legges i samme grøft med samme utslippspunkt.
Kommunelegen i Skjervøy har ingen innvendinger mot at reinslakting foregår som skissert i
søknaden.
Fylkesmannen gir tillatelse etter forurensingsloven fordi vi anser at med de vilkår som stilles så
vil ikke anlegget medføre uakseptabel forurensning. Vi krever at avløpsvann fra slakterampen
ledes gjennom den samme slamavskilleren som etableres for sanitæravløpsvannet fra hvilebua.
Dette vil sikre at eventuelle partikler fra slakteprosessen holdes tilbake i avskilleren.
Slamavskilleren må da dimensjoneres for denne ekstra vannmengden (vilkår 2.1). Avløpsvannet
fra slamavskilleren kan ledes i en (felles) avløpsledning til utslipp under laveste lavvann.
Ansvarsforhold/gebyr.
Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningslovens kap. 10.
Tillatelse til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jfr.
forurensningslovens § 10, 2.ledd.
I medhold av forurensningslovens § 18 kan fylkesmannen oppheve eller endre vilkårene i
tillatelsen eller sette nye vilkår, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake. I alle tilfeller kan
tillatelsen tilbakekalles eller endres når det er gått 10 år etter at den er gitt.

Klageadgang/klagefrist
Denne tillatelse kan, i hht forurensningslovens § 85, påklages til Statens forurensningstilsyn
(SFT) av sakens parter eller andre med særlig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt
underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part. Eventuell klage skal angi
det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og
andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen sendes til fylkesmannen.
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Dersom tillatelsen blir påklaget, trer den ikke i kraft før saken er endelig avgjort. Fylkesmannen
eller SFT kan avgjøre unntak fra dette vedtaket.
Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Fylkesmannen vil på
forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandling av saken.

Med hilsen

Knut M. Nergård ef
Fylkesmiljøvernsjef
_
Steinar Karlsen
seksjonsleder forurensning

Kopi med vedlegg:
Skjervøy kommune, Postboks 74, 9189 Skjervøy
Kommunelegen i Skjervøy, Skjervøy legekontor, Postboks 204, 9180 Skjervøy

Vedlegg: Utslippstillatelsens vilkår

Vedlegg til utslippstillatelse for feltslakteanlegg for rein på Skjervøy
Tillatelsens vilkår

1.

2.

18.08.1999

1999/02623 461.31

Generelle vilkår
1.1.

Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at virksomheten/anlegget
vedlikeholdes og drives slik at utslippet til enhver tid er i samsvar med kravene i
utslippstillatelsen.

1.2.

Den som har fått utslippstillatelse plikter å la representanter for
forurensningsmyndighetene til enhver tid kontrollere virksomheten/anlegget jf
forurensningslovens § 50.

1.3.

Hvis forurensningsmyndighetene finner det påkrevet, skal den som har fått
utslippstillatelse medvirke eller bekoste overvåkingsundersøkelser eller lignende tiltak
som med rimelighet kan kreves jf forurensningslovens § 51.

Avløpsvann fra slakteriet( slamavskiller og utslipp)
2.1.

Prosessavløpsvann (spylevann) fra slakteprosessen skal ledes via slamavskiller til
utslipp under laveste lavvann. Dimensjonerende vannmengde (q m3/døgn) for
slamavskiller er den midlere vannmengde som tilføres avløpssystemet i løpet av ett
døgn. Dersom ikke dette er kjent kan vannforsyningens kapasitet legges til grunn for
beregning av q.

2.2.

Dimensjonering av slamavskiller skal utføres etter TA 515 Retningslinjer forstørre
slamavskillere. Slamavskilleren skal være tre-kamret og skal dimensjoneres for en
oppholdstid på 9 timer.

2.3.

Avløpsanlegget skal utføres av en ansvarshavende som har godkjent faglig bakgrunn
og kvalifikasjoner. Godkjent faglig bakgrunn har den som er:
utdannet rørlegger
fagarbeider bygg og anlegg
autorisert entreprenør, klass D
utdannet i bygg- og anleggsfag ved universitet eller høgskole
Godkjente spesialkurser er:
ADK-1
S-ADK-1
Kurs for ansvarshavende ved bygging av små jordrenseanlegg i spredt
bebyggelse (TI)

Telefon:

Telefaks:

Postadresse:

Besøksadresse:

E-postadresse:

77 64 20 00

77 64 21 39

9291 Tromsø

Strandveien 13, 9007 Tromsø

postmottak@fm-tr.sri.telemax.no
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3.

4.

5.

Avfall
3.1.

Bedriften har ikke tillatelse til å brenning eller nedgraving av avfall. Spesialavfall skal
håndteres i samsvar med spesialavfallsforskriften.

3.2.

Produksjonsavfall skal samles opp og leveres til gjenbruk /gjenvinning eller lovlig
avfallsanlegg. Dette gjelder alt avfall fra slakteriet, slik som hoder, , skinn, vom,
kassasjon , slam fra slamavskiller etc

Drift og vedlikehold
4.1.

Slamavskiller skal tømmes etter hver slaktesesong.

4.2.

Det skal utarbeides driftsinstruks for anlegget.

4.3.

Det skal føres driftsjournal for anlegget. Dokumentasjon på levert avfall skal
oppbevares for eventuell kontroll i inntil tre år.

Kontroll
5.1.

Skjervøy kommune skal kontrollere avløpsanlegget når dette er klargjort. Varsel om
kontrolltidspunkt skal gis med minst 1 ukes varsel.

