Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
VILKÅR FOR TILLATELSE TIL PUKKVERKSDRIFT
OG MOTTAK OG BEHANDLING AV AVFALL PÅ JÅBEKK, MANDAL
Vilkår som er satt og nevnt under er tilleggskrav eller strengere krav enn
forurensningsforskriften kapittel 30. Øvrige krav i forskriften ligger fast slik de er.
0.
Bruddgrenser, driftstid
0.1
Begrensning av bruddet
Bedriften plikter å overholde de grenser for bruddet som måtte bli fastsatt av Direktoratet for
mineralforvaltning og bergmesteren på Svalbard, Mandal kommune, Fylkesmannen eller ved
avtale mellom bedrift, grunneier og naboer.
0.2
Produksjonsmengde
Det kan produseres 250 000 tonn knuste fjellmasser per år.
0.3
Behandling av asfalt og betong
Anlegget kan motta 30 000 tonn betong og asfalt per år til behandling (knusing).
Bedriften har i henhold til produktforskriften ikke lov til å gjenvinne asfalt og betong som
inneholder PCB eller andre miljøgifter. Fylkesmannen stiller krav om at det kun tillates
mottak av betong fra prosjekter med godkjent miljøsaneringsplan som også omfatter
vurdering/analyse av PCB. Det er tiltakshavers ansvar å miljøsanere bygg før
riving/rehabilitering. Dersom bedriften tar i mot betong som ikke er miljøsanert, er bedriften
selv ansvarlig for at det blir tatt prøver mht. PCB av avfallet. Betong med PCB skal leveres til
offentlig godkjent avfallsanlegg som har tillatelse til å ta i mot slike masser.
0.4
Driftstid
Produksjon, intern transport og transport ut med lastebil kan foregå dagene mandag-fredag i
tidsrommet kl.0700-2200. Lørdag kl.0800-1400.
Fylkesmannen kan pålegge ytterlige begrensninger i driftstiden dersom det skulle bli
nødvendig for å overholde støybegrensingene.
Reparasjoner og snøbrøyting mv. kan likevel utføres utenom ovennevnte arbeidstid, dersom
det er til vesentlig ulempe for verket å vente med det til normal arbeidstid.
Strøsingel for strøing av offentlige veier om vinteren kan hentes døgnet rundt 7 dager i uken.
Veibrudd, jernbanebrudd eller lignende helt ekstraordinære forhold med akutt behov for
steinmaterialer tillates produksjon, opplasting og transport av produkter utenom ovennevnte
arbeidstid.
Det skal føres nøyaktig journal over virksomheten utenom ovennevnte driftstid, jf. pkt. 4.2.
Journalen skal oppbevares i 5 år og på forlangende forevises representanter for
forurensningsmyndighetene eller de etater og institusjoner disse bemyndiger.
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1.
1.1

Utslipp til vann
Bedriftsinterne tiltak, rensing m.v.

Betong og asfalt tillates lagret uten tett dekke og overvannskontroll. Ved behov kan
Fylkesmannen pålegge dette.
1.2

Tilknytning til kommunalt nett

Hvis kommunen krever det, skal bedriftens avløpsvann tilknyttes kommunalt ledningsnett.
Kommunen har rett til å kreve inn avgifter og stille krav til beskyttelse av kommunens
ledningsnett, renseanlegg mv.
2.
2.1

Støy
Varsling av sprengning

Hvis helt ekstraordinære forhold gjør det nødvendig å sprenge utenom det normalt tillatte
tidsrom for sprengning, skal alle naboer innenfor en avstand på 300 m varsles ved personlig
besøk, eller pr. telefon, og sprengningen skal journalføres, jfr. pkt. 0.4 og 4.2. Dagen etter skal
pukkverket sende Fylkesmannen en redegjørelse for de ekstraordinære forhold som gjorde
denne sprengningen nødvendig.
2.2
Videre undersøkelser og utredninger
Om det skulle vise seg nødvendig, kan Fylkesmannen kreve at bedriften foretar eller bekoster
undersøkelser eller utredninger av ytterligere muligheter for å dempe støy fra pukkverket.
3.
Avfall
3.1
Produksjons- og forbruksavfall
Produksjonsavfall (unntatt steinmasser) og forbruksavfall skal leveres til godkjent
avfallsmottak.
Denne tillatelse griper ikke inn i kommunens rett til å innkreve avgifter eller stille spesielle
krav til avfallets sammensetning.
3.2
Farlig avfall
Eventuelt farlig avfall skal leveres til godkjent mottaker, jf. forskrift 2004-06-01-930 om
gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
4.
4.1

Målinger, rapportering, internkontroll
Internkontroll

I henhold til internkontrollforskriften, fastsatt 6.12.1996, plikter bedriften å utarbeide et
internkontrollsystem for sin virksomhet for å sikre at bl.a. kravene til denne utslippstillatelsen
overholdes. I et slikt system inngår bl.a. driftsinstruksjon og driftsjournal.
4.2
Registrering av avvik og klager
I driftsjournalen skal bl.a. følgende angis:
 Produksjonsmengder
 Tidsrom når renseinnretninger helt eller delvis har vært ute av drift
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 Tidsrom med produksjon lasting og transport utenom de normale tillatte tidsrom for
respektive virksomheter, jf. pkt. 0.4, med angivelse av de helt spesielle forhold som gjør
avviket nødvendig.
 Klager fra naboer mv. over støyplager.
5.
Generelle vilkår
5.1
Forurensingsgebyr og straffeansvar
Forurensningsmyndighetene kan fastsette nærmere bestemmelser om forurensingsgebyr for å
sikre at vilkårene i tillatelsen blir overholdt.
Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensingsloven.
5.2
Endring og omgjøring av tillatelse
Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår, og om
nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom vilkårene i forurensingslovens § 18 er tilstede.
5.3
Nedleggelse og driftsstans
Dersom virksomheten nedlegges eller stanses, skal det gis melding til Fylkesmannen så fremt
virksomheten kan medføre forurensing etter nedleggelsen eller driftsstans.
Dersom virksomheten har vært nedlagt eller stanset i mer enn 2 år, skal det gis melding til
Fylkesmannen om virksomheten ønskes startet på nytt.

