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Gruvelageret AS – Tillatelse til utslipp av gråvann
Sysselmannengir GruvelageretAS tillatelse til utslipp av gråvann, jf. svalbardmiljøloven§ 58, 3.
ledd bokstavb). Det er satt vilkår til tillatelsen.
Bakgrunn
Gruvelageretsøkerom utslipp av gråvanni elveløpetved sidenav selskapslokaletGruvelagere
ti
Sverdrupbyen.
GruvelageretAS er et selskapslokalesom startetsin virksomheti januar2015.Byggetligger i
Sverdrupbyenutenforden etablerteinfrastrukturenmedvann og avløp i Longyearbyen.Dettebetyr
at vann må fraktesopp og avløpsvannmå fraktesvekk. Det ville lette driften betydeligom
gråvannetfra Gruvelageretkan ledesut i eksisterendevannføringsomleder ut i Longyearelvaog
videreut i Adventfjorden.
Gruvelagerethar hatt prøvedriftmed et begrensetantall selskapførstehalvår2015,og kan estimere
vannforbruksålangt. Gruvelageretønskerå reduserevannforbrukettil et minimum, da det er
knyttet storekostnadertil vanntransport.Dette vil i nesteomgangogsåføre til at vann/avløpsutslippetholdespå et minimum. Det går cirka 400 liter vanntil hvert selskap,og om det
leggestil grunn3 selskaperi uka gjennomåretvil det produseresmellom 75 og 100 kubikk gråvann
i løpet av et år.
Gråvannetvil ha sitt opphavfra håndvaskpå bad,oppvaskvannfra vaskemaskin,spylekumpå
kjøkken og vann fra gulvvask.I valg av vaskemidlerhar vi valgt produktersom tar særlige
miljøhensyn.Bådenår det gjelderkjemisk sammensetning
men ogsåi forhold til reduserte
emballasjemengder.
Til oppvaskog vedlikeholdbenyttestre like produkter,informasjonsarkog
Postadresse:
Postboks633
9171LONGYEARBYEN

Telefon:
79 02 43 00

Telefaks:
79 02 43 66

E-post og internett:
firmapost@sysselmannen.no
www.sysselmannen.no
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datablad er lagt ved søknaden:
– Apex Ultra NC, oppvaskmiddel
– Apex Rinse, tørremiddel
– Solid Lime-A-Way, avkalkingsmiddel
Gruvelageret har arbeidsrutiner på kjøkkenet for å minimere matrester og partikler i avløpsvann,
ved at avfall manuelt separeres før vask. Planen er at matavfall skal sendes til kompostering hos
Polar Permaculture i Longyearbyen. Målet er at Gruvelageret på sikt skal kunne få kjøpt
lokalproduserte grønnsaker tilbake. Det som vil være av partikler vil være det som måtte være igjen
på servise og kjøkkenutstyr og som kommer ut med oppvaskvannet.
I forbindelse med søknaden har vi tatt vannprøver fra gråvannet som kommer fra selskapene første
halvår 2015. Dette er gråvann hvor særlige rensetiltak for å fjerne bakterier ikke er gjennomført.
Fett og matrester er søkt fjernet så langt som mulig før oppvask. Prøven fra mai 2015 viser KOF på
3700 mg/l og BOF-5 på 2390 mg/l (kjemisk oksygenforbruk og biologisk oksygenforbruk).
Gruvelageret vil etablere et mindre bygg som skal inneholde tanker for mellomlagring av gråvann
og septik. Bygget er plassert i nærheten av bekken som renner over tomten. Med en slik
mellomlagring vil eventuell tømming av gråvannstanken vil kunne gjennomføres på tidspunkter når
det er tilstrekkelig vannløp i elva, slik at vi sikrer oss at utslippet transporteres ned til Longyearelva
og ut i Adventfjorden.
Rettslig grunnlag
Av svalbardmiljøloven (sml) § 65 fremgår at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan
medføre fare for forurensning. Omsøkte utslipp kommer derfor inn under sml § 58, 3.ledd bokstav
b) som setter krav om tillatelse fra Sysselmannen hvis virksomheten kan virke skjemmende eller
volde forurensning ut over arealplanens utfyllende bestemmelser om forurensning fra bolig,
fritidshus eller forretning. Virksomhet er i § 3 definert som enkeltstående, gjentatte eller vedvarende
tiltak i eller utenfor næring.
I vurderingen av om tillatelse skal gis, vil lovens formål om å opprettholde et tilnærmet uberørt
miljø på Svalbard, jf. sml § 1, være sentral.
I avgjørelsen etter § 58 skal prinsippene i sml. §§ 7-10 legges til grunn, jf. sml § 6. Sml § 7 om føre
var-prinsippet sier at dersom man mangler tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan
ha, skal myndigheten etter loven utøves med sikte på å unngå mulige skadevirkninger på miljøet.
Sml § 8 sier at enhver virksomhet skal vurderes ut fra den samlede belastning som naturmiljø eller
kulturminner da vil bli utsatt for. Av §§ 9 og 10 følger at miljøpåvirkeren skal betale og at man i
virksomhet på Svalbard skal anvende miljømessige teknikker og innsatsfaktorer.
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Sysselmannens vurdering
Rutiner og utforming av oppsamlingstank etc.
Det er påvist mye organisk stoff i gråvannet, ca. 5 ganger mer enn i kloakk. Mye av dette er
sannsynligvis fett. Dere nevner at dere sparer på vannet, og det kan jo være noe av årsaken til de
høye konsentrasjonene.
Under slike forhold er det sannsynlig at vannet blir anaerobt når det står noen måneder, det vil
bygge seg opp et gasstrykk om tanken er tett. Det kan begynne å boble og lukte (H2S, merkaptaner).
Dette kan motvirkes på to måter:
- Sette inn fettavskiller som tømmes regelmessig.
- Lufting av vannet i tanken. Ved å blåse inn litt luft jevnlig får en brutt ned fettet/det organiske
stoffet, på betingelse av at det er bakterier i vannet som kan utnytte det organiske stoffet. Lufting
trenger ikke være komplisert, og det skal ikke mye til. Det viktigste er at det finnes bakterier der
som ved gitte betingelser kan bryte ned det organiske stoffet: Dvs. minst 5 plussgrader og at det er
organisk stoff tilgjengelig jevnt over.
Ev. at begge løsninger velges. Noe som er viktig er at så mye som mulig av fett og organisk
materiale/matrester fjernes før vask slik at dette ikke blir samlet opp i gråvannet.
Det vil sannsynligvis bli noe partikler i vannet. Tanken bør da utformes slik at det er slamlomme,
slik at dette ikke kommer med når tanken tømmes, men kan suges opp før tømming (eller på andre
måter holdes tilbake). Det vil trolig også være noe flyteslam i tanken før tømming. Dette kan også
skrapes av før man slipper ut vannet. Å få tatt vekk flyteslammet er viktigere enn bunnslammet, da
flyteslammet vil bli synlig i elva.
Oppsummert: Det som kan skje ved å slippe ut vann som har stått stille i flere måneder, er at elva
vil bli kraftig påvirket av anaerobt vann samt mer eller mindre betydelige mengder slam. Derfor
foreslås en tank/oppsamlingsenhet som kan fungere som et sedimentasjonsbasseng hvor det kan
luftes og fjernes slam. Som nevnt er det viktig at temperaturen er høy nok samt at det er bakterier
til stede som kan bryte ned organisk materiale.
Analyser
Prøven er analysert for KOF og BOF, noe som er tilstrekkelig. KOF og BOF gir et mål på den
relative oksygenreduserende virkningen. Dersom en av disse parameterne må velges, vil BOF gi
mest informasjon da det vil si noe om den biologiske nedbrytbarheten av det organiske stoffet.
Produkter
Når det gjelder de produktene dere bruker, er det positivt at disse er miljømerkede. Imidlertid
reagerte vi på at et av produktene, Apex Rinse, inneholder metylisotiasoliner. Det har vært mye
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oppmerksomhet om dette konserveringsmiddelet, også kalt MI, den siste tiden fordi MI kan føre til
allergi, i tillegg er det skadelig for vannlevende organismer. Av Svanemerket har vi fått forklart at
produktet likevel er miljømerket pga. at konsentrasjonen av MI i produktet er svært liten samt at det
kan være vanskelig å finne et flytende produkt med mindre skadelige konserveringsmidler. Vi har
tatt denne informasjonen til etterretning.
I tillegg har dere sendt en utredning fra EcoLab i epost den 21. april 2015 med en redegjørelse for at
konsentrasjonen av MI er svært lav. Imidlertid står det følgende til slutt: «Risken för påverkan på
bakteriefloran i avloppssystemet får anses som obefintlig.» Vi er her i tvil om vurderingene her er
basert på de forhold som foreligger mht. å samle opp gråvannet, bryte ned det organiske stoffet for
så å slippe ut vannet i elva da det refereres til bakterieflora i avløpssystemet. Dette gjelder
bakterieflora i oppsamlingstank, og ikke tradisjonelt avløpssystem.
Vi ber dere derfor vurdere et annet produkt, for dersom dette produktet gjør at bakterier i vannet
forsvinner er det uheldig da man er avhengig av bakterier for å kunne bryte ned det organiske
stoffet før utslipp.
I tillegg når det gjelder produkter som dere bruker, vil det også være avgjørende hvilken pH det er i
vaskekjemikaliene: Ved for høy pH kan dette påvirke bakteriene og nedbrytning.
Vannføring
Vannføringen i Longyearelva må være tilstrekkelig slik at utslippet ikke fører til ulemper for
omgivelsene slik som lukt, organisk stoff i overflaten osv. Vannføringen skal også være såpass stor
at utslippet/gråvannet lett blander seg med vannet fra elva, og går direkte ut i fjorden. Det må
vurderes om utslippet skal skje over flere dager.
Konklusjon
Under forutsetning av at disse punktene følges opp, tillates utslipp av oppsamlet gråvann ved driften
av Gruvelageret. Gråvann defineres som avløpsvann fra vask, dusj og vaskemaskin (kjøkken, bad
og vaskerom), og som opplyst i søknaden har vannet i det her tilfellet opphav fra håndvask på bad,
oppvaskvann fra vaskemaskin, spylekum på kjøkken og vann fra gulvvask.
Vi føyer til i denne sammenhengen at det er installert matavfallskverner i Longyearbyen samt at det
ikke er avløpsrensing, slik at fjorden blir tilført organisk materiale fra husstandene.
Vi har ikke satt noen mengdebegrensning mht. utslippet. Det er i søknaden opplyst at det produseres
mellom 75 og 100 kubikk gråvann i løpet av et år. Vi har i tillatelsen tatt med at ved endrede
betingelser (enn det som var opplyst i søknaden), må virksomheten ta dette opp med Sysselmannen
da det kan gi grunnlag for en ny vurdering av tillatelsen og/eller om vilkår må endres/tilføyes.
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Utfyllende opplysninger under søknadsbehandlingen
Vi har tidligere vært i kontakt med dere om våre vurderinger, og dere har opplyst om følgende:
- Tanken for oppsamling av gråvann vil ha konstant utlufting med rørgjennomføring i tak.
- Tanken vil stå i et rom som holder 7 grader og er termostatstyrt med fjernavlesing
- Utløpet fra tanken er 15-20 cm over bunnen i tanken, slik at bunnslammet vil ikke følge med
vannet ut.
- Når det gjelder oppsamling av overflate- og bunnslam vil vi kunne gjøre det manuelt. Tanken har
tre såkalte «mannlokk» på toppen, som er ca. 50 cm i diameter. Vi kan med slamsuger fjerne
toppslammet gjennom lokkene i toppen av tanken. Når gråvannet i tanken er tømt kan vi fjerne
bunnslammet nederst i tanken. Slammet fra tanken deponeres i offentlig godkjent avløp.

Vedtak
Sysselmannen gir Gruvelageret AS tillatelse til utslipp av gråvann, jf. svalbardmiljøloven § 58, 3.
ledd bokstav b) på følgende vilkår:
1. Tillatelsen gjelder oppsamlet gråvann fra driften ved lokalet Gruvelageret, ikke septik.
2. Så mye som mulig av fett og annet organisk materiale må fjernes før vask slik at dette ikke
blir samlet opp i gråvannet.
3. Tank for oppsamling av gråvann skal være utformet slik at:
- Det er jevnlig lufting for å bryte ned fettet/det organiske materialet, noe som også
betinger at det er bakterier i vannet som kan bryte ned/utnytte det organiske materialet.
- Det er høy nok temperatur for at nedbrytning av organisk materiale kan skje.
- Det er organisk materiale tilgjengelig jevnt over.
- Oppsamlingstank må utformes slik at det er slamlomme. Dvs. at slammet ikke følger
med når tanken tømmes. Slamlommen skal sikre at slammet/partikler suges opp før
tømming (eller på andre måter holdes tilbake).
- Flyteslam i tanken før tømming: Dette skal skrapes av før vannet slippes ut.
- Slammet fra tanken går til offentlig godkjent avløp, og spyles ned.
4. Produkter som brukes skal være miljømerkede, eventuelt oppfylle krav til å bli miljømerket.
Alternative produkter som kan være bedre egnet skal jevnlig vurderes.
5. Utslippet skal gå til Longyearelva. Vannføringen i Longyearelva må være tilstrekkelig slik
at utslippet ikke fører til ulemper for omgivelsene slik som lukt, organisk stoff i overflaten
osv. Vannføringen skal også være såpass stor at utslippet/gråvannet lett blander seg med
vannet fra elva, og går direkte ut i fjorden. Det må vurderes om utslippet skal skje over flere
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dager.
6. Gråvannet skal analyseres jevnlig for BOF for å påse at det organiske stoffet i størst mulig
grad brytes ned før utslipp.
7. Utslippspunket skal koordinatfestes og angis på kart.
8. Ved endrede betingelser enn det som var opplyst i søknaden, har virksomheten et ansvar for
å ta dette opp med Sysselmannen da det kan gi grunnlag for en ny vurdering av tillatelsen
og/eller om vilkår må endres/tilføyes.
9. Årlig rapport: Årlig innen 1. mars skal det rapporteres til Sysselmannen for det forrige år.
Rapporten skal beskrive hva som er gjort for å følge opp vilkår 2-8 i denne tillatelsen. I
tillegg skal det oppgis hvor mye gråvann som er sluppet ut (forrige år) samt tidspunkt/dato.
Økning/minking i utslippet sammenlignet med foregående år osv. skal også beskrives, i
tillegg til ev. avvik/problemer med driften som berører vilkår satt i denne tillatelsen.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at brevet ble mottatt, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.
Klagen sendes Sysselmannen som vil videresende denne til Miljødirektoratet.

Med hilsen

Helene Mokkelbost
fung. miljøvernsjef

Solvår Reiten
rådgiver forurensning
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