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Tillatelse etter forurensningsloven – utslipp fra brannøvingsfelt
Vi viser til deres søknad datert 06.09.05.
Vedtak
Fylkesmannen i Troms (FM) har nå sluttbehandlet søknaden og har besluttet å gi
utslippstillatelse på visse vilkår. Utslippstillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette
brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf § 18.
De komponenter som anses å ha de største miljømessige konsekvenser, er regulert i tillatelsen. Det er viktig å være oppmerksom på at virksomhetens forurensninger isolert sett er
uønsket, og at virksomheten plikter å holde utslippene på et slikt nivå at unødvendig
forurensning unngås, jf forurensningslovens § 7. Det er imidlertid også virksomhetens ansvar
å sørge for at utslipp av komponenter som det ikke er satt spesifikke grenser for i denne
tillatelsen, blir holdt på et nivå som ikke fører til skade eller ulempe for omgivelsene. Ved
vurdering av hva som regnes som unødvendig, skal det legges vekt på om skader eller
ulemper i naturen som følge av forurensningen kan reduseres med tilgjengelig teknologi
innenfor rimelige kostnader for virksomheten.
Endringer i denne tillatelsen skal gjøres skriftlig, eventuell endringssøknad må derfor
foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.
Selv om visse forurensningsskader i enkelte tilfeller også må påregnes som følge av de tillatte
utslipp, er ikke virksomheten dermed fritatt for plikt til å betale erstatning eller vederlag etter
granneloven, jf forurensningsloven § 56. Det kan foretas endringer i denne tillatelsen iht.
forurensningsloven § 18.
For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at å unnlate å overholde utslippsvilkårene er
straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.
Sammendrag av søknaden
Det søkes om tillatelse etter forurensningsloven for etablering av brannøvingsfelt på området
bak Finnsnes trafikkstasjon på Botnhågen i Lenvik kommune.
Øvingsfeltet vil bestå av lukkede stålcontainere hvor opptenning av brennstoffer skjer inne i
containerne i tette kar. Årlig forbruk av brennstoffer er angitt til 40- 50 liter teknisk sprit og 2
m3 rent trevirke (sponplater). Slukkemidler er vann.
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Feltet skal benyttes inntil 4 varmrøykøvelser pr. år på mandager i tidsrommet 19.00-21.00 og
16 – 20 kaldrøykøvelser pr. år (”teaterrøyk”) på virkedager i tidsrommet 19.00-21.00.
Uttalelser
Søknaden har vært annonsert i dagspressen og har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden
19.09 – 14.10.05. Videre er søknaden sendt til kommunelege og planmyndighet i Lenvik
kommune. Kommunelege I har vurdert saken etter kommunehelseloven og har ingen
merknader til etableringen. Vi har ikke mottatt andre merknader til søknaden.
Fylkesmannens vurdering
Forurensningslovens § 11 sier at hvis virksomheten vil være i strid med endelige planer etter
plan- og bygningsloven (pbl) kan Fylkesmannen bare gi tillatelse med samtykke fra
planmyndigheten. Vi har i brev av 12.09.05 bedt kommunens planmyndighet gi
tilbakemelding dersom brannøvingsfeltet ikke er i samsvar med
reguleringsplanbestemmelsene til industriområdet. Vi har ikke mottatt noen merknader fra
kommunen, og forutsetter dermed at etableringen ikke er i strid med planer etter pbl.
Et brannøvingsfelt er nødvendig for å kunne gi brannpersonell den trening som kreves for å
kunne gjennomføre sine arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte. Brannøvingsfeltets
utslipp av svevestøv kan forårsake ulemper for naboer. I vedlagte utslippstillatelse er det satt et
krav at det ikke skal igangsettes øvinger i friluft med bruk av brennstoff, dersom vindretning og
vindforhold er slik at røyk føres inn over nærmeste boliger. Det er også stilt krav om at det skal
føres driftsjournal for øvingsplassen med bl.a. vær- og vindforhold.
Forbruket av brennstoffer på brannøvingsfeltet og antall øvelser pr. år er begrenset og vi
regner ikke med at røykutslippet vil medføre vesentlige ulemper i omgivelsene, forutsatt at
vilkårene i tillatelsen med hensyn til vindretninger overholdes. FM regner heller ikke med
andre ulemper av betydning i omgivelsene, siden alt oljeholdig vann skal samles opp og
innleveres til godkjent avfallsmottaker.

Klageadgang etc
Tillatelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) av sakens parter eller andre med
rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram. Eventuell
klage skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør
begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til
Fylkesmannen i Troms.
Eventuell klage fører ikke til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. FM eller SFT kan etter
anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er
ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.
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Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger
om dette fås ved henvendelse til FM. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre
regler av betydning for saken vil FM også kunne gi på forespørsel.

Med hilsen

Trond Skotvold
fylkesmiljøvernsjef
Børge Holte
fagsjef forurensning

Kopi: Kommunelegen i Lenvik , 9306 Finnsnes
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Utslippstillatelse
for
Brannøvingsplass Botnhågen
Lenvik kommune
gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, § 11,
jf § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 06.09.05 samt
opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Endringer som virksomheten
ønsker å foreta i forhold til opplysninger som den har gitt i søknaden eller under saksbehandlingen, det være seg med hensyn til innsatsstoffer, produkter, produksjons- eller
renseutstyr, skal være skriftlig avklart med FM på forhånd.
Tillatelsen gjelder fra dags dato.
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at
tillatelsen er trådt i kraft, skal virksomheten sende FM en redegjørelse for virksomhetens
omfang slik at FM kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.
Bedriftsdata:
Bedrift: Lenvik kommune
Bransje: Brannøving
Postadresse:
Poststed: 9306 Finnsnes

Beliggenhet: Botnhågen
Kommune: Lenvik
Fylke: Troms

FMs referanse:
Arkivkode: 461. 3
Saksnr. : 2005/4249
Dato: 21.10.05

Magne Nesse
Saksbehandler

Kartreferanse
1433-2 34W CB
7683700 386150
Endringsnummer: 0

Endringsdato:

Børge Holte (e.f.)
fagsjef
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1. Produksjonsforhold:
Tillatelsen gjelder drift av og aktiviteter på brannøvingsfelt.
1.1 Brennstoffer

Årlig forbruk av brennstoffer er angitt til 50 liter teknisk sprit og 2 m3 rent trevirke
(sponplater).
Trevirke som benyttes til brannøvingsaktiviteter, skal være rent og ikke inneholde kjemikalier
av typen maling, lakk, impregnering, osv. Bruk av sponplater er tillatt, forutsatt at disse er av
salgskvalitet (ikke avfallsplater).
1.2 Slokkemidler

Det skal bare brukes slukkemidler med liten giftighet, og som gir minst mulig skade i
omgivelsene.
Det skal ikke benyttes mer kjemiske slukkemidler enn det som strengt tatt er nødvendig for
effektiv slukking av brann.
Det forutsettes at all håndtering av kjemiske slukkemidler skjer i henhold til gjeldende
lover og forskrifter.

2. Oppsamling av oljeholdig slukkevann mv
Alt oljesøl og oljeholdig slukkevann skal samles opp og leveres inn som farlig avfall til
godkjent aktør, jf. avfallsforskriften § 11- 8.
Øvingsaktivitetene skal foregå på en tett såle/platting som er utformet slik at vann samles
opp og med oppsamlingskapasitet til all væske som genereres under øvelsene.
Eventuelle lagertanker for brennstoff skal være sikret i henhold til: Forskrifter om tiltak for
å hindre spill og lekkasje fra stasjonære utendørs overgrunnstanker for oppbevaring av
brannfarlig væske fra Statens sprengstoffinspeksjon (Direktoratet for brann- og
eksplosjonsvern) av 7. desember 1982.
Det skal til enhver tid være tilstrekkelige mengder oljeadsorberende midler og annet
oljesaneringsutstyr på øvingsområdet for å begrense eventuelle uhell med oljesøl som følge.
Det skal utarbeides prosedyrer for bruk og vedlikehold av øvingsplassen.

3. Utslipp til luft
Øving skal primært skje på ukedagene mandag-fredag i tidsrommet fra kl. 19.00 til kl.
21.00, unntatt helligdager og offentlige høytidsdager.
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Øvinger med bruk av brennstoff på øvingsfelt i friluft skal ikke holdes dersom vindretning
og vindforholdene er slik at røyk føres inn over de nærmeste boliger.
Slukkingen skal ta til så snart det er praktisk mulig etter at væskeflaten er overtent, slik at
røykutviklingen blir minst mulig.
Spredning av slukkepulver skal begrenses mest mulig under slukkingen
Kommunen plikter, ved instrukser, opplæring og kontroll, å sørge for at driften av
brannøvelsesplassen skjer slik at ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest
mulig (jfr. pkt. 8.1).
Det skal føres driftsjournal over
• antall øvelser og øvingstype
• forbruk av de forskjellige typer brennstoff og slukkemidler
• vær- og vindforhold
• eventuelle naboklager

4. Avfall
Farlig avfall skal håndteres i samsvar med bestemmelsene om farlig avfall, jf kapittel 11 i
avfallsforskriften. Farlig avfall som lagres i påvente av levering/henting, skal være merket
slik at avfallet kan identifiseres, og skal sikres slik at lageret ikke fører til avrenning til
grunnen, overflatevann eller avløpsnett. Lageret skal også være sikret mot avdamping av
forurensning til luft. Lageret skal dessuten være sikret mot adgang for uvedkommende.

5. Internkontroll m.v.
Iht. Internkontrollforskriften av 06.12.96 plikter virksomheten å etablere et
internkontrollsystem for sin virksomhet. Internkontrollsystemet må bl.a. inneholde rutiner
og prosedyrer for drift og systematisk vedlikehold av anlegget for å sikre at kravene i
denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse
lovene overholdes. Virksomheten plikter å holde internkontrollsystemet oppdatert.

6. Utskifting av utstyr
Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskiftning av utstyr som gjør det teknisk
mulig å motvirke forurensningene på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt,
skal den ansvarlige på forhånd gi FM melding om dette, jf § 19 i forurensningsloven.

7. Nedleggelse
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren
eller bruker gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensninger. Hvis
anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller
driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til FM.

8. Inspeksjoner
Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de disse
bemyndiger, inspisere anleggene til enhver tid.

