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Tillatelse til utslipp av gråvann hos Green Dog - gnr 22 bnr 645
Vi viser til søknad om utslipp av gråvann fra Green Dog på gårds- og bruksnummer 22/645 datert
14. august 2019 og tilleggsopplysninger datert 7. oktober 2019. Søknaden omhandler utslipp av
gråvann primært bestående av oppvaskvann og dusjvann fra driftsbygning i tilknytning til
hundegård 7. Det søkes om et utslipp av inntil 50 liter gråvann per døgn fra driftsbygningen.
I søknaden er det oppgitt at det er planlagt en åtte meter langt infiltreringsgrøft mot øst. Grøften skal
være sanddekt og det er oppgitt at gråvann i perioder med frost i bakken håndteres ved at det legges
varmekabel i sandfiltret slik at sanden er frostfri. På hundegården står det en røkterbolig som
tidligere har vært saksbehandlet av Sysselmannen, med et utslipp på inntil 150 liter gråvann per
døgn. Det er opplyst at det bare vil brukes svanemerkede vaskeprodukter.
Vedtak om tillatelse til utslipp av gråvann
Arealet er regulert til hundegård. Sysselmannen vurderer at de planlagte tiltakene for innfiltrering
vil være tilstrekkelig for å begrense negativ påvirkning av miljøet fra gråvannet. Utslippet fra
røkterboligen og driftsbygningen samles i denne tillatelsen. Vi fatter derfor vedtak om å tillate
utslipp av gråvann inntil 70 m3 per år fra Green Dog på gårds- og bruksnummer 22/645
(hundegård 7) med følgende vilkår:
 Infiltreringsgrøften skal utformes slik at den ivaretar sin funksjon for høyeste forventede
tilførte vannmengde.
 Utslipp av gråvann skal holdes så lavt som mulig.
 Funksjonen til infiltrasjonsgrøftene i ivaretas i perioder med frost i samsvar med søknaden.
 Det skal kun benyttes svanemerkede vaskeprodukter.
Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 58 tredje
ledd bokstav b. Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen kan endres, jf. svalbardmiljøloven § 63 og at
tilsyn kan gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i lovens kapittel VIII.
Tillatelsen er registrert med nummer 2019.0938.T i databasen Forurensning.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dette brevet ble mottatt, jf.
forvaltningsloven § 28. Klagen bør begrunnes og skal sendes Sysselmannen.
Med hilsen

Morten Wedege
miljøvernsjef

Håkon E. Larsen
forurensningsrådgiver
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