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Tillatelse til punktutslipp fra landbruk - Undheimsvegen 630
Fylkesmannen gir tillatelse til punktutslipp fra kyllinghus i Undheimsvegen 630.
Tillatelsens vilkår følger på side 4.
Fylkesmannen varsler gebyr for saksbehandlingen.

Bakgrunn
Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad om punktutslipp fra kyllinghus i Undheimsvegen 630 i
Time kommune. Det benyttes Wallax W1 minirenseanlegg. Anleggets dimensjonerte størrelse er 5
pe. Vann slippes ut fra kyllinghuset og inn på anlegget 7-8 ganger årlig, med cirka 12 m3 vann per
vasking. Utslippet utgjør 1,2 pe og føres ut til Undheimsåna.
Unntak fra forhåndsvarsel
I henhold til forurensningsforskriften § 36-9 annet ledd bokstav b, jf. § 36-7 og § 36-8, Unntak fra
forhåndsvarsel, vurderer Fylkesmannen at høring og offentlig ettersyn i dette tilfelle kan unnlates.
Bakgrunnen for dette er at vedtaket vil være av mindre miljømessig betydning.
Miljøforhold
Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven krever at beslutninger skal være begrunnet ut fra hensynet til naturmangfoldet
der dette er relevant. Beslutninger skal enten være basert på vitenskapelige kunnskap eller dersom
dette ikke finnes, på «føre-var-prinsippet». Naturmangfoldet gjelder arters bestandssituasjon,
naturtypes utbredelse og økologisk tilstand, og effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskap skal stå
i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Vannforskriften
Vannforskriften fastsetter miljømål for vannforekomster, og deler disse inn i fem tilstandsklasser.
Miljømålene i vannforskriften § 4 innebærer at tilstanden i vannforekomstene skal beskyttes mot
forringelse, og forbedres med mål om å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand. Dersom tiltaket
fører til at vannforekomsten endrer tilstandsklasse i negativ retning vil det foreligge en forringelse.
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Miljømålene skal nås, og forringelse er ikke tillatt med mindre vilkårene for å gjøre unntak er oppfylt,
jf. vannforskriften § 12. Fylkesmannen har derfor vurdert om kravene i vannforskriften er til hinder
for å gi det planlagte tiltaket tillatelse etter forurensningsloven.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Den virksomheten ved anlegget som denne tillatelsen omhandler, vurderes ikke å være i konflikt
med naturmangfoldlovens bestemmelser ved etterfølgelse av vilkårene som settes i tillatelsen.
Vurdering etter vannforskriften
Utslippet føres ut til Undheimsåna. Tilgjengelig kunnskapsgrunnlag viser «dårlig» økologisk tilstand,
som skyldes genetiske effekter av innblanding av rømt oppdrettsfisk. Videre er det «moderat»
nitrogenforhold og «moderat» fosforinnhold. På grunn av høy rensegrad vil ikke utslippet endre
tilstandsklasse i negativ retning.
Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen har vurdert søknaden på bakgrunn av de forurensningsmessige ulemper ved
tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig medfører, jf. forurensningsloven
§§ 11 og 16.
Undheimsåna er en tilførselsbekk til Håelva hvor det har vært oppryddingstiltak siden Aksjon
Jærvassdrag startet på 70-tallet. Nye tiltak som kan medføre forurensning bør derfor gjennomgå
rensing før utslipp.
Vurderingen suppleres av kravene i vannforskriften §§ 4 - 6, og kravet i naturmangfoldloven § 7 om
at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 - 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved
skjønnsutøvelsen etter forurensningsloven.

Konklusjon
Vurdering av saken etter naturmangfoldloven og vannforskriften tilsier at det er minimal risiko for
forringelse av naturen i området. Fylkesmannen gir derfor tillatelse til punktutslipp fra kyllinghus
som omsøkt.
Vedtak
Med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16 gir Fylkesmannen i Rogaland tillatelse til
punktutslipp fra kyllinghus i Undheimsvegen 630. Vilkårene er gitt på side 4.
Klageadgang
Tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. En
eventuell klage skal stiles til Miljødirektoratet, og sendes Fylkesmannen i Rogaland.
Varsel om gebyr
Fylkesmannens behandling av søknader om tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en
gebyrordning, jf. kapittel 39 i forurensningsforskriften. Fylkesmannens behandling av denne saken
har medført en ressursbruk tilsvarende gebyrsats 8 jf. forurensningsforskriften § 39-4. Grunneier
skal derfor betale et gebyr på kr 9 900,- for Fylkesmannens behandling av søknaden.
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Etter forvaltningsloven § 16 har partene i en sak rett til å uttale seg før vedtak blir gjort. Vi ber om
at eventuelle merknader angående gebyret sendes til Fylkesmannen innen 14 dager etter at dette
varselet er mottatt.

Med hilsen
Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernsjef

Jan Meling
rådgiver
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Vilkår
1. Tillatelsen gjelder
Tillatelsen gjelder punktutslipp fra kyllinghus. Utslippet skal renses i et Wallax W1
minirenseanlegg.
2. Rensegrad
Renseanlegget har renseklasse a med rensekrav 90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av
BOF5.
3. Vedlikehold
Den som er ansvarlig for utslippstillatelsen er ansvarlig for at anlegget blir vedlikeholdt og
drevet slik at utslippet til enhver tid er i samsvar med kravene i utslippstillatelsen. Anlegget
skal vedlikeholdes av firma med rett kompetanse. Utslippet skal reduseres til et minimum.
Vedlikeholdsrapporter skal beholdes i fem år.
4. Prøvetaking
Den som er ansvarlig for utslippstillatelsen skal sørge for at det tas prøver av vannet før det
renses og etter at vannet slippes ut, for å dokumentere rensegrad. Prøvetaking må skje i
forbindelse med utslipp. Prøvene skal tas av firma med rett kompetanse. Prøvetakingsresultater skal beholdes i minimum fem år.
5. Utslipp til luft
Renseanlegget skal ikke avgi sjenerende lukt til omgivelsene.
6. Inspeksjon
Den som får utslippstillatelsen plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten
(Fylkesmannen i Rogaland) føre tilsyn med anlegget til enhver tid, jf. forurensningsloven § 50.
7. Rapportering
Den som er ansvarlig for utslippstillatelsen skal varsle kommunen om når anlegget tas i bruk.

