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Nye Veier AS – E6 Storhove – Øyer – Midlertidig tillatelse til utslipp fra
anleggsfase
_______________________________________________________________________________________________
Statsforvalteren i Innlandet har ferdigbehandlet søknaden fra Nye Veier AS av 11.06.2020 der
det søkes om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeider ved bygging av E6 Storhove – Øyer.
Statsforvalteren fatter vedtak til tillatelse til utslipp etter forurensningsloven, men på visse
vilkår. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt. Tillatelsen er midlertidig og gjelder
fram til arbeidet med utbyggingen er fullført.
Saksbehandlingen er plassert i gebyrsats 4, og virksomheten skal betale et gebyr på kr 101
500,- for saksbehandlingen.
Vi viser til søknad datert 11.06.2020 og revidert utgave 16.09.2020 fra Nye Veier AS, som søker om
tillatelse etter forurensningsloven. Søknaden gjelder utslipp av vann fra driving av Fåbergtunnelen,
utslipp av vann fra rigg – og deponiområder og anleggsvann fra dagsone.
Statsforvalteren i Innlandet gir med dette tillatelse på visse vilkår. Tillatelsen med tilhørende vilkår
følger vedlagt. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16.
Statsforvalteren har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettingen av vilkårene lagt
vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper
som tiltaket for øvrig vil medføre.
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er
regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsens pkt. 3. Utslipp som ikke er regulert på denne måten,
er omfattet av tillatelsen i den grad opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med
saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette
gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegg 1. For virksomheter hvor slike
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stoffer benyttes som innsatsstoffer eller dannes under produksjonen, er utslipp av stoffene bare
omfattet av tillatelsen dersom dette fremgår uttrykkelig av vilkårene i tillatelsens pkt. 3 eller
utslippene er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning.
Det understrekes at all forurensning fra virksomheten isolert sett er uønsket. Selv om utslipp holdes
innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter virksomheten å redusere utslippene så langt dette er
mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er
satt grenser for gjennom særskilte vilkår.
Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringer skal
være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell
endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.
At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket
av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.
I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter virksomheten å overholde forurensningsloven og
produktkontroll-loven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt
i tillatelsen. For informasjon om øvrige regler som kan være aktuelle for virksomheten viser vi til
Miljødirektoratets hjemmesider på internett, www.miljodirektoratet.no.
Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav
som følger direkte av forurensningsloven og produktkontroll-loven samt forskrifter fastsatt i
medhold av disse lovene, er straffbart.

Sammendrag av søknaden

Nye Veier AS har utarbeidet reguleringsplan for ny firefelts motorvei fra Storhove til Øyer i
Lillehammer og Øyer kommuner. I forbindelse med utbyggingen søker Nye Veier AS om tillatelse til
utslipp av anleggsvann fra anleggsarbeidene til berørte resipienter.
Vannforekomster som blir berørt av utbyggingen er Lågen med tilgrensende bekker.
E6 Storhove-Øyer omfatter utbygging av E6 på en strekning på ca. 8 km. Det er foreslått utbygging av
firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t fra Storhove i Lillehammer kommune til rett sør for
Hunderfossen demning i Øyer kommune. Utbygging av E6 Storhove – Øyer gjennomføres som en
totalentreprise
Forbi Fåberg skal det etableres tunnel med to løp gjennom Balbergkampen.
Søknaden gjelder utslipp av vann fra driving av Fåbergtunnelen, utslipp av vann fra rigg – og
deponiområder og anleggsvann fra dagsone, inkludert verksted og vaskehaller.
Utslipp fra anleggsfasen vil i stor grad omfatte tunnelvann (rent lekkasjevann fra tunnelen og
produksjonsvann fra borerigg). Tunellvannet vil kunne inneholde partikler, nitrogen, høy pH,
rester fra oljeprodukter, evt. tungmetaller og rensemidler fra anleggsmaskiner.
Tunellvannet skal renses før utslipp. Mengden vann vil være avhengig av forbruk på
boreriggen og innlekkasjen fra berggrunnen over tunellen.
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I tillegg vil det være enkelte utslippspunkter i forbindelse med anleggsvann fra dagsonen
inklusiv rigg- og deponiområder som hovedsakelig vil omfatte
avrenning av partikler og evt. nitrogen; ammonium (fra deponiområder) og olje (fra
riggområder).
Det skal gjennomføres en overvåking av gyteområde for storørret under anleggsperioden og det skal
utarbeides og gjennomføres et overvåkningsprogram for vann for å kunne dokumentere
vannkvaliteten i vassdrag som kan tenkes å bli påvirket av anleggsarbeidene (under- og
etterundersøkelser).
Arbeidene med E6 Storhove - Øyer vil pågå i en periode på 3 år, med en forventet
anleggsstart i 2021. Tunneldriften er forventet å starte opp i 2021 og ferdigstilles
i 2022. Forventet ferdigstillelse av vegen er i 2023.
Anleggsarbeidene skal gjennomføres i henhold til godkjente reguleringsplaner.
- Reguleringsplan E6 Storhove – Øyer, Lillehammer kommune
- Reguleringsplan E6 Storhove – Øyer, Øyer kommune

Figur. Kartutsnitt som viser utbyggingsstrekningen

Høringsuttalelser

Søknaden har vært lagt ut til offentlig høring i perioden 30.09.2020 – 01.11.2020 i avisen
Gudbrandsdølen Dagningen og har vært lagt ut på Statsforvalteren i Innlandet sine hjemmesider
(tidligere Fylkesmannen i Innlandet). I tillegg har Lillehammer kommune og Øyer kommune blitt
tilskrevet særskilt og bedt om kommentarer til søknaden med kopi til Lågen Fiskeelv SA, Forum for
natur og friluftsliv Innlandet, Gudbrandsdal Sportsfiskeforening (GSFF), NJFF Oppland,
Naturvernforbundet (Lillehammer) og Norsk ornitologisk forening (NOF).
Det ble mottatt to høringsuttalelser i forbindelse med høringen fra Lillehammer og Øyer
kommuner. Høringsuttalelsene ble oversendt Nye Veier AS for kommentar. Under følger en
oppsummering av høringsuttalelsene med påfølgende kommentarer fra Nye Veier AS.
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Lillehammer kommune:
 Kommunen har først og fremst kommentarer til håndteringen av anleggsvann ved søndre
tunnelpåhugg da det påpekes potensiale for påvirkning av naturmiljø ved påvirkning av
vassdrag (spesielt Balbergsevja med gyteområde for gjedde og karpefisk) og interesser ifm
eksisterende (Korgen) og fremtidig (Balbergsøya) vannverk (drikkevann). I tillegg er
kommunen skeptisk til lekkasjer fra overvannsutslipp i foreslåtte bekk/grøft og til
spillvannsledning under Vormstugujordet – som er i dårlig forfatning. Det påpekes at
tunneldrivingen vil pågå samtidig med langtidsprøvepumping som vil foregå på Balbergsøya,
noe som kommunen mener kan føre til en svekking av grunnvannskvaliteten ifm
prøvepumping og påvirke mulighet til å få vannkilden godkjent. Det påpekes at spesielt
avrenning av nitrat og ammonium ifm tunneldriving vil være uheldig. I tillegg påpekes risiko
for syredannende bergarter i berggrunnen ifm tunneldrivingen.
o Svar fra Nye Veier AS: NV foreslår at utslippspunktet for renset tunneldrivevann føres
i tett rør ut i Lågen sør for Øyra. Det skal gjennomføres en vurdering av endelig,
egnet utslippspunkt før anleggsstart. Utslippspunktet skal legges i et område med
stor vannføring og med tilstrekkelig dybde. Ved å flytte utslippspunktet samt å føre
dette i tett rør fra renseanlegget ved tunnelpåhugget, mener Nye Veier at
problemstillingene skissert over, vil ivaretas. Området ved tunnelpåhogget hvor
drivevannet pumpes til og hvor renseanlegget plasseres skal ha tette flater. For
potensiale for evt. syredannende bergarter, vises det til pkt. 3.1.4 og 3.3 i søknaden
hvor det med den dokumentasjonen som finnes pr dd., konkluderes med at det er
lite sannsynlig at det vil være syredannende bergarter. Det vil imidlertid
gjennomføres før-undersøkelser før oppstart av tunnelarbeider hvor det vil tas ut
prøver av berggrunnen i området. Hvis det viser seg at det er syredannende
bergarter med avrenning av tungmetaller - på tross av dagens kunnskapsgrunnlag,
må det settes krav til tungmetallinnhold i utslippsvannet. Evt.
utslippskonsentrasjoner må godkjennes av Statsforvalteren og skal ikke føre til en
forringelse av vannkvaliteten i Lågen.
 Kommunen mener at det ikke er tilstrekkelig å ta ut ukentlige samleprøver av renset
drivevann fra tunnelen. Videre at det må finnes rutiner for potensielt utslipp av olje. Det
gjøres også oppmerksom på at det skal sendes inn en tiltaksplan med tilhørende ROSanalyse for anleggsgjennomføring i nedslagsfeltet til drikkevannskildene (Korgen og
Balbergsøya) til godkjenning i Lillehammer kommune før oppstart av arbeider.
o Svar fra Nye Veier AS: NV foreslår å gjennomføre kontinuerlige målinger av turbiditet
og pH ut av renseanlegget for tunneldrivevann. Det skal tas minimum 3 parallelle
prøver hvor det analyseres for suspendert stoff og turbiditet. Analyseresultatene skal
benyttes til en korrelasjon mellom suspendert stoff og turbiditet. Grenseverdi for
utslipp fra anlegget er satt for suspendert stoff (100 mg SS/L). Grenseverdier for pH
er foreslått i utslippssøknaden. Når det gjelder utslipp av olje, er det satt en
grenseverdi for dette på 10 mg/L. Tiltaksplan med ROS-analyse vil sendes
Lillehammer kommune før anleggsstart.

Øyer kommune:
 Kommunen nevner mulig oppgang av fisk i Sagåa og at dette bør undersøkes.
o Svar fra Nye Veier AS: Det er gjort en innledende vurdering av mulig fiskeoppgang i
Sagåa, og det er et sannsynlig, kunstig vandringshinder i området rundt
jernbanebrua. Av flyfoto ser det ut som om sannsynlig, kunstig vandringshinder er av
nyere dato. Se også høydedata i figur under for høydeforskjell i nevnte område.
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Kommunen nevner deponi som skal anlegges på Ensby og gjør oppmerksom på at hvis det
skal deponeres sprengstein i dette området, må det stilles krav til avrenning av nåleformede
partikler fra deponiet.
o Svar fra Nye Veier AS: Det er foreslått krav til all avrenning fra anleggsområdet –
dette inkluderer deponiområdene. Det er foreslått krav om grenseverdi på 100 mg
suspendert stoff/L.

Statsforvalteren tar uttalelsene til etterretning, og viser ellers til øvrige vurderinger i saken nedenfor
og til de fastsatte vilkårene.

Statsforvalterens vurdering
Generelt
Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter vilkårene etter § 16, skal
det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og
ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre jf. forurensningsloven § 11, 5. ledd. Dette innebærer at
det må foretas en helhetlig vurdering der både forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og
alminnelige samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen.
I utgangspunktet er vanlig forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet ansett som lovlig jf.
forurensningsloven § 8, og krever ikke utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. For
tunneldrift, større sprengningsarbeider og utfyllingsarbeider er det innarbeidet en praksis der man
anser at omfanget av forurensningen er slik at det er nødvendig med egen utslippstillatelse for
dette. Denne tillatelsen omfatter kun anleggsfasen.
For å følge opp vannforskriftens §§ 4 og 12 om miljømål for overflatevann, som sier at «tilstanden i
overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at
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vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand», settes det stadig strengere krav.
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Dette innebærer at
naturmangfoldlovens prinsipper også må legges til grunn når det gjøres en vurdering etter
forurensningslovens bestemmelser.
Tiltak som medfører fare for forurensing av vann skal også vurderes i henhold til vannforskriften,
der formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alle elver, innsjøer,
grunnvann og kystnære områder.
Statsforvalteren ser det som viktig at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon og
kunnskapsgrunnlag om økologiske funksjonsområder og resipientens tilstand før anleggsarbeidene
starter, slik at man underveis og i etterkant kan sikre at utslippene ikke har påvirket resipienten
negativt.
Nye Veier AS må gjennomføre overvåkning og kartlegging av resipient både før, under og etter
tiltaksgjennomføring. Overvåkingsprogrammet for utslipp til vann skal tilfredsstille vannforskriftens
krav til slik overvåking.
Nye Veier AS har ansvar for at utslippet ikke påvirker vannkvaliteten i primærresipient slik at
tilstandsklassen for resipienten blir endret.
Det er virkningene av det omsøkte tiltaket på det aktuelle stedet som er vurdert. Dersom
virksomheten senere ønsker å gjennomføre tiltaket på en annen måte enn beskrevet i søknaden,
må det søkes på nytt.
Lovgrunnlag og myndighet
Det aktuelle tiltaket krever tillatelse etter forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningsloven
§§ 11 og 16.
Statsforvalteren har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for anleggsarbeid jf.
rundskriv T-3/12.
Lågendeltaet naturreservat
Nye Veier AS foreslår at utslippspunkt for renset tunneldrivevann føres i tett rør ut i Lågen sør for
Øyra. Tiltaket vil da berøre Lågendeltaet naturreservat og må behandles etter verneforskriften og §
48 i naturmangfoldloven. Det må derfor søkes forvaltningsmyndigheten (Statsforvalteren) om egen
tillatelse etter verneforskriften, både for inngrep med rør etc. og eventuelt også for selve utslippet.
Søknaden må inneholde detaljer omkring hvor utslippspunktet kommer og hva slags installasjoner
og anleggsarbeider som kreves i reservatet. Tiltaket må utredes slik at alt av inngrep som kan legges
utenom reservatgrensa gjør det. Det må påregnes at en eventuell tillatelse til inngrep i
naturreservatet ikke vil tillate anleggsarbeider i perioden 15. april – 14. mai av hensyn til trekkfugl,
og at eventuelt arbeid i selve vannstrengen i Lågen vil henvises til perioden 15. juni – 15. september
av hensyn til rekruttering fisk. Vi gjør også oppmerksom på at eventuelt behov for hogst av
skog/fjerning av vegetasjon inntil reservatgrensa bør planlegges nærmere sammen med biolog i felt
da det her kan finnes fragmenter av den trua naturtypen flommarkskog og/eller arter truede på
rødlisten som sumpaniskjuke og stedegen doggpil (påskepil).
I varsel om utvidet planområde E6 Roterud – Storhove datert 14. januar 2021 beskrives et
utslippspunkt fra rensebasseng som skal etableres i sammenheng med nytt kryss på Storhove. Så
vidt vi kan se vil dette havne i samme område som planlagt utslippspunkt for renset tunnelvann fra
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driving av Fåbergtunnelen. For å få minst mulig inngrep i reservatet ser vi at det hadde vært
hensiktsmessig å samordne disse to utslippspunktene.

Forurensningens omfang

Forurensning fra anleggsarbeidet ved bygging av E6 Storhove – Øyer vil i all hovedsak kunne
medføre fare for forurensning i form av partikkelutslipp, pH endringer, nitrogentilførsel,
plastforsøpling, tilførsel av miljøgifter og tungmetaller, samt støy og støv.
Utslipp til vann
Ved sprengning i forbindelse med tunneldriving oppstår skarpkantede partikler som er skadelig for
biologisk liv i sjø og vassdrag. Partiklene kan blant annet medføre skade på gjellene til fisk.
Partikkeltilførsel til sjø og vassdrag vil også kunne medføre nedslamming, noe som fører til redusert
næringstilgang, redusert eller bortfall av rognklekking som følge av manglende oksygenforhold
samt reduksjon eller bortfall av bunnlevende organismer. Begrensing av partikkelutslipp til vassdrag
vil være et viktig rensetiltak. Mange av tungmetallene og miljøgiftene binder seg til partikler og vil
dermed fjernes ved sedimentering. Det er derfor satt vilkår i utslippstillatelsen til rensetiltak.
pH
Konsentrasjoner av ammonium kan, på grunn av sprengstoffets sammensetning, være høyt i
tunnelvann. I tillegg kan tunnelvann ha høy pH, f.eks. når det benyttes sprøytebetong på tak og
vegger i tunnelen. Ved økende pH vil en større andel av nitrogenet være i form av ammoniakk, og
ammoniakk er giftig for vannlevende organismer selv ved lave konsentrasjoner. Av den grunn vil det
være viktig å ha god kontroll på pH i utslippet, og utslippets pH må være innenfor et område på 5,5
til 8,0. Krav til pH gjelder også ved avrenning fra midlertidige sprengsteinsdeponier innen
tiltaksområdet.
Grunnet potensielt syredannende bergarter i planområdet vil avrenningsvann også kunne få lav pH.
Lav pH (pH<5) medfører høyere dødlighet hos fisk og andre vannlevende organismer. I tillegg vil lav
pH medføre førhøyet utlekking av tungmetaller. Innhold av tilgjengelig aluminium (labilt aluminium)
i vannmassene øker ettersom pH synker og parameteren har betydning for fiskebestanden da labilt
aluminium fester seg på fiskens gjeller.
Suspendert stoff
Krav til suspendert stoff settes i tillatelsen til mindre enn 100 mg SS/l for utslipp av renset vann fra
tunneldriving samt utslipp av vann fra deponi- rigg-, anleggsområder og dagsone.
Innholdet av suspendert stoff i prosessvannet vil variere over tid, men kan til tider være meget høyt.
Kravet settes ut ifra at partikler som dannes ved sprengning av fjell har skarpe kanter og det kan
dannes nålepartikler som har en dokumentert negativ økologisk effekt. Det er derfor viktig å holde
utslippet av partikler lavt.
Metaller er i stor grad partikkelbundet, og i vann med høyt innhold av suspendert materiale vil
konsentrasjonen av metaller kunne være i direkte korrelasjon til innholdet av suspendert stoff. Ved
å redusere utslippet av suspendert stoff til resipient vil man derfor begrense mengden metaller i
avrenningen betydelig.
Det vil være en god sammenheng mellom mengden suspendert stoff og prosessvannets turbiditet.
For å kunne vurdere utslippets variasjon over tid skal det gjennomføres kontinuerlig målinger av
turbiditet og pH.
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I tillegg til at rensekrav i tillatelsen overholdes forutsetter Statsforvalteren at rensetiltak utarbeides
på best tilgjengelig fagkunnskap og teknikk og at det utarbeides gode rutiner for drift og tilsyn.
Olje
Oljeutslipp er skadelig for vannlevende organismer og er i utgangspunktet uønsket. Det er derfor
viktig å holde utslippet av olje lavt og øvre krav for utslipp av olje er i tillatelsen er satt til mindre enn
10 mg/l.
Tiltakshaver må utarbeide rutiner for å sikre at risiko for oljeutslipp er så lavt som mulig.
Plast fra sprengstein
Ved sprengning av tunnel benyttes sprengtråder av plast. Dette kan utgjøre et
forurensningsproblem ved at det føres med tunnelvannet til vassdrag eller ved at sprengsteinen
gjenbrukes til utfyllingsformål.
Statsforvalteren har satt som vilkår at det ikke er lov med utslipp av plast til resipient.
Plastarmering i betong har vist seg å kunne utgjøre et forsøplingsproblem. Ettersom det finnes gode
alternativer til å benytte plastarmering oppfordrer vi om at prosjektet unngår å benytte dette. Det
tillates ikke utslipp av plastarmering.
Tungmetaller og miljøgifter
Metaller kan løses ut i forbindelse med tunnelarbeid og komme ut i resipienter via tunnelvannet
eller vaskes ut fra massedeponier. Berggrunnen inneholder langt mer metaller per volumenhet enn
vannet i resipientene gjør, og partikkelholdig vann kan derfor inneholde relativt høye
metallkonsentrasjoner.
Det er også erfart at det kan forekomme utslipp av seksverdig krom fra sprøytebetong.
Med den dokumentasjonen som finnes i dag mener Nye Veier AS det er lite sannsynlig at det vil
være syredannende bergarter i området for tunneldriving som vil kunne medføre avrenning av
tungmetaller.
Siden det er en viss usikkerhet ved hva innsatsstoffer og lokal berggrunn kan bidra med av metaller
i tunneldrivevannet, setter Statsforvalteren krav om at tunneldrivevannet skal overvåkes med
hensyn på metaller med midlingstid på en uke. Dette fordi vi mener det er
knyttet usikkerhet til innholdet av metaller og at det derfor må sikres en grundig overvåking, særlig i
oppstartsperioden.
Vi har ikke satt konkrete grenseverdier for stoffene, men dette vil kunne
endres hvis videre prøvetakning og overvåking avdekker problematiske stoffer eller utslipp.
Utslipp av vann fra dagsoner, deponi – rigg- og anleggsområder
Avrenning fra massedeponier og gravevirksomhet kan føre til tilslamming av vassdrag med følge for
bunnfauna og bunnvegetasjon samt eventuelle gyteplasser. I tillegg vil partikler kunne føre med seg
næringsstoffer og føre til negativ påvirkning av vannkvalitet både mhp. partikler og eutrofiering av
nedstrøms vassdrag.
Urent vann fra rigg- og anleggsområder (byggegroper) som ikke infiltreres, eller vann som potensielt
er tilført annen forurensning fra anleggsarbeidene (f.eks. vaskevann), skal samles opp, renses og
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prøvetas før det slippes til resipient. Det samme gjelder avrenningsvann fra deponiområder. Det
stilles i tillegg krav om at det ikke skal være avrenning av skarpkantede partikler fra
sprengsteinsdeponier til resipient. Renseanlegg skal dimensjoneres for å håndtere alle
vannmengder som skal renses. Overvann fra oppstrøms areal av deponi – og riggområder samt
byggegroper avskjæres og ledes utenom for å minimere vannmengden fra disse områdene, og
unngå rensing av upåvirket terrengvann fra oppstrøms anleggsområdene.
Det er partikler (suspendert stoff), pH (indirekte parameter for vurdering av avrenning av
ammonium) og olje, som er relevante parametere å sette grenseverdier for når det gjelder
avrenning fra anleggsområdet (dagsonen).
Det er utarbeidet en massedisponeringsplan som vedlegg til reguleringsplan hvor områder og mulig
deponikapasitet er omtalt. Områder for midlertidig og permanent deponi av rene masser er
regulert i reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.
Overskudd av sprengt stein fra tunnel er planlagt transportert til mellomlagring ved avsatte
arealer i sør og i nord ved tunnelpåhuggene og på arealer for permanente deponier, før
borttransport til endelig deponi.
Store deler av massene fra prosjektet skal gjenbrukes i parseller sør for planområdet innen
strekning E6 Moelv – Øyer.
I søknaden opplyses det at det skal gis krav til entreprenør om å vurdere risiko for avrenning fra
deponier (midlertidige og permanente) og at tiltak for å minimere avrenning skal iverksettes. Videre
er det gitt krav at sprengsteinsmasser ikke skal benyttes eller lagres i og ved vassdrag på en slik
måte at det gir avrenning av næringsstoffer, steinnåler, plast og suspendert stoff til vassdraget.
Dersom sprengstein skal benyttes (eksempel til plastring eller utfylling) i og ved vassdrag skal
steinen behandles slik at den er fri for næringsstoffer, steinnåler, plast og suspendert stoff, og ikke
fører til fare for forurensning av vassdraget. Eventuell vask av sprengstein skal foregå uten
avrenning til vassdrag og eventuelt slam og forurensede masser skal samles opp og leveres
godkjent mottak.
Betongarbeider skal ikke medføre tilsøling av vann. Vasking av betongbiler skal ikke
føre til skade eller fare for forurensning av vannforekomster eller grunn.
Totalentreprenøren skal vurdere forurensningspotensiale for all vannfase som oppstår i
anleggsdriften.
Fremmede arter
Generelt ved masseforflyttelse i området bør det sørges for at det ikke spres fremmede arter.
Syredannende bergarter
Miljøtekniske rapporter som omtaler berggrunn og miljøtilstand og løsmasser i prosjektet, viser at
berggrunnen består av turbedittsandsteiner og svartskifer i veksling. Svarte skifre med høyt
svovelinnhold omfattes av definisjonen «berggrunn som danner syre» og omtalt som forurenset
grunn. Undersøkelser av skiferen viser at uran og tungmetaller er lavt, men skiferen har høyt
potensial til å danne syre på grunn av høyt svovelinnhold. Dette kan medføre forhøyet løslighet av
tungmetaller. Undersøkelsene konkluderer med at det bør iverksettes tiltak for å skille svartskifer og
sandstein fra hverandre.
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All håndtering av syredannende bergarter skal være basert på risikovurderinger og dokumenteres
gjennom tiltaksplaner.
Forurenset grunn/masser og grunn/masser der det er mistanke om forurensning skal håndteres i
henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2.
Gyteområde for storaure i Lågen
Nedenfor Hunderfossen vil anleggsarbeid forgå nær Lågen. Det er fra Statsforvalterens side påpekt
at dette er et kritisk område hvor det er viktige gyteområder for storaure og hvor det er viktig å ha
god kontroll på utslipp av finstoff spesielt i den perioden hvor det er rogn i grusen.
For å forhindre potensiell tilslamming av gyteområde i Lågen fra jernbanebrukryssingen til foten av
Hunderfossdammen er det fra Nye Veier AS foreslått forbyggende tiltak som at terrengvann fra
anleggsområde avskjæres, krav til partikkelutslipp fra anleggsområdet samt krav til overvåkning i
resipient. Foreslåtte tiltak er tatt inn som vilkår i tillatelsen.
Påvirkning av drikkevannskilder/grunnvannskilder
Grunnvannskilder skal sikres mot forurensning i anleggs – og driftsfasen. Lillehammer kommune
planlegger en mulig framtidig drikkevannskilde på Balbergsøya. For ivaretakelse og sikring av
grunnvannskilder vises det til reguleringsbestemmelser for E6 Storhove – Øyer. Det skal i henhold til
reguleringsbestemmelser utarbeides tiltaksplan for sikring, ivaretakelse og kvalitetsoppfølging av
grunnvannskilder. Tiltaksplanen skal omfatte vurderinger og forslag til tiltak mot potensielle
forurensningskilder. Tiltaksplanen skal forholde seg til enhver tid gjeldende retningslinjer, krav og
normer og skal godkjennes av Lillehammer kommune.
Støy
Det er satt bestemmelser til støy i vedtatte reguleringsbestemmelser. Statsforvalteren anser at støy
er godt nok ivaretatt og fulgt opp gjennom reguleringsplan og kommunens rutiner. Vi ser det derfor
ikke som hensiktsmessig å sette egne grenseverdier for støy.
Støv
Anleggstrafikk og håndtering av masser medfører spredning av støv til omgivelsene. Vi har satt
grenseverdi for nedfallsstøv på 5 g/m2 i løpet av 30 dager for steinstøv, støv og partikler fra
anleggsaktivitetene. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo eller annen nabo som
eventuelt blir mer utsatt. Vi har også stilt krav om at det utarbeides rutiner for støvreduserende
tiltak som for eksempel vasking og feiing av arealer.
Avfall
Det er satt vilkår om at slam fra renseanlegget samt bunnrensk fra tunnel skal analyseres og leveres
til godkjent mottak.
Klima og utslipp
Utslipp fra bygg og anlegg utgjør en betydelig kilde til klimagassutslipp. Statsforvalteren er opptatt
av at anleggsgjennomføringen må ha fokus på å redusere utslipp fra anleggsarbeidet og har stilt
vilkår om at det aktivt skal jobbes for å redusere klimapåvirkningen fra anleggsvirksomheten og
tilstrebes å benytte fossilfrie og utslippsfrie alternativer i forbindelse med anleggsarbeidet.
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Forholdet til naturmangfoldloven
I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), av 19.6.2009 nr. 100, heter det i § 7
at §§ 8 til 12 «skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet”. I § 8 heter det
blant annet at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet så langt det er rimelig skal
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Vi viser til søknaden med tilhørende vedlegg for å belyse
miljøtilstanden i resipientene.
Føre-var prinsippet, jf. § 9 i naturmangfoldloven, skal vektlegges når det ikke foreligger tilstrekkelig
kunnskap om virkningen på naturmiljøet. Tiltaket vil kunne øke den samlede belastningen i området
jf. nml. § 10. Det forventes at vannkvaliteten på utbygningsstrekningen vil bli lite påvirket i
driftsfasen. Vilkårene i tillatelsen skal bidra til å begrense belastningen. For å begrense skade på
naturmangfoldet har Statsforvalteren sett det som viktig å sette konkrete utslippskrav, sammen
med krav til overvåkning for å kunne dokumentere rensetiltakenes effekt.
Det er ikke forventet at anleggsarbeidene vil ha vesentlig negative konsekvenser for fugl og/eller
pattedyr knyttet til vannforekomstene av et slikt omfang at tillatelse ikke bør gis. Forventningen
begrunnes med at næringstilgangen for fuglene ikke forventes å bli vesentlig endret, og at fugler og
pattedyr vil kunne trekke unna anleggsområdene dersom omfanget av forstyrrelser blir stort.
Statsforvalteren mener den største risikoen forbundet med anleggsarbeidene er knyttet opp
mot sedimentering av løsmasser i elveområder hvor det er gyting av fisk eller
lokale innlandsbestander av fisk, samt endringer i pH som følge av utslipp av tunnelvann
med for høy pH. Vann med høy turbiditet som følge av anleggsvirksomhet vil komme i
tillegg til naturlig bidrag i forbindelse med nedbørsperioder. Synligheten av påvirkningen avhenger
av strømforhold og dybde i resipienten. Det er ikke ventet at de forventede
turbiditetsverdiene som stammer fra anleggsarbeidene vil påvirke resipientene negativt
over tid.
Det er ikke ventet at anleggsarbeidene vil ha vesentlig negativ effekt på plantelivet rundt
resipientene.
Statsforvalteren mener kunnskapsgrunnlaget (NML § 8) er tilfredsstillende for å kunne treffe
en beslutning på forsvarlig faglig grunnlag i saken. Siden vi vurderer kunnskapsgrunnlaget
til å være tilfredsstillende, vil ikke føre-var prinsippet (NML § 9) komme til anvendelse. Vi
har tatt hensyn til økosystemet og den samlede belastningen (NML § 10) gjennom
vurderinger som ligger til grunn for kravene som er stilt i tillatelsens vilkårsdel. NML § 11
påpeker at det er tiltakshaver som skal bære kostnadene til avbøtende tiltak som
renseanlegg og andre nødvendige inngrep, herunder også restaureringstiltak. Dersom det
er nødvendig med driftsstans på anlegget for å unngå uakseptabel grad av forurensning
som følge av anleggsvirksomheten, vil denne merkostnaden også regnes å være i henhold
til NML § 11. Vi krever også at det skal benyttes best mulige tekniske løsninger som ut fra
en kost/nytte vurdering gir best mulig resultat for miljøet, jamfør NML §12. Ellers viser vi til
våre vurderinger og begrunnelser over.
Forholdet til vannforskriften
Vannforskriftens § 4 om miljømål setter krav om at tilstanden i vannet skal beskyttes mot
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomsten skal ha minst god
økologisk tilstand og god kjemisk tilstand, jf. forskriftens klassifisering.
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I forbindelse med forberedende arbeider til anleggsfasen er det undersøkt hvilke
vannforekomster som vil bli berørt av anleggsvirksomheten, og i hvilken grad det eksisterer
data om vannforekomstenes økologiske og kjemiske tilstand. Økologisk og kjemisk tilstand
vil representere før-tilstanden i vannforekomstene, og danne grunnlaget for å vurdere evt.
påvirkning av disse i anleggsfasen. I tillegg er det undersøkt eksisterende data for viktige
vannlevende organismer som fisk.
Med bakgrunn i eksisterende data er det laget forslag til prøvetakingsprogram for
undersøkelse av situasjonen/tilstanden før anleggsstart.
Følgende vannforekomster antas i størst grad å påvirkes av anleggsarbeidene:
 Grøft uten navn (ingen vann ID)
 Sveabekken (002-1214-R)
 Bekk fra Bakkom (ingen vann ID)
 Svenskerud (ingen vann ID)
 Dalkjøylla (ingen vann ID)
 Kvesa (002-1214-R)
 Sagåa (002-1214-R)
 Skramstadbekken (002-1197-R)
 Lågen Hunderfossen Hølshauget (002-403)
Både Sveabekken, Kvesa og Sagåa tilhører vannforekomst 002-1214-R og har ifølge VannNett
moderat økologisk tilstand og god kjemisk tilstand og er registrert med vanntype små, kalkfattig og
humøs. Skramstadbekken tilhører vannforekomst 002-1197-R og er registrert med god økologisk
tilstand og udefinert kjemisk tilstand og betegnes med vanntype små, kalkfattig og humøs. Lågen
Hunderfossen Hølshauget har vannforekomst ID 002-403-R og er registrert med moderat økologisk
tilstand og god kjemisk tilstand og betegnes som stor, kalkfattig og klar.
Nye Veier AS har en generell plikt til å unngå forurensning, jf. forurensningsloven § 7, og må derfor
kontinuerlig føre tilsyn med at det ikke forekommer uventet og/eller unormal forurensning som
følge av arbeidene.
Nye Veier AS må redusere utslippene av partikler, forurensning og plast så langt det lar seg gjøre, slik
at den totale belastningen på resipienten ikke blir unødvendig stor. Alle vannforekomster har i
utgangspunktet standard miljømål som er god økologisk og kjemisk tilstand i henhold til vanntype.
Det forutsettes at vannkvaliteten i resipientene ikke påvirkes av tiltaket.
Med hensyn til samfunnsnytte, planlagt utførelse og at varigheten av anleggsfasen er tidsbegrenset,
og basert på søknadens opplysninger, mener vi det omsøkte tiltaket, utført i henhold til fastsatte
vilkår i tillatelsen, utgjør liten risiko for forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsten som helhet,
jf. miljømålet i vannforskriftens § 4.
Miljøovervåkning og rapportering
Virksomheten må gjennomføre et miljøovervåkningsprogram som omfatter overvåkning og
kartlegging av resipient både før, under og etter tiltaksgjennomføring. Overvåkingen skal
dokumentere at tilstanden ikke blir varig forringet som følge av anleggsarbeidene. Overvåking av
resipient skal også ha som hensikt å oppdage eventuelle uhellsutslipp under anleggsperioden, det er
derfor viktig med systemer for automatisk overvåking av turbiditet og pH.
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Miljøovervåkningsprogrammet i resipienten skal være i henhold til vannforskriften og skal omfatte
de mest følsomme biologiske kvalitetselement og nødvendige kjemiske støtteparametere. Målinger
som gjennomføres skal være representative og fange opp tiltakets faktiske utslipp. Virksomheten må
gjennomføre et tilstrekkelig prøvetakingsprogram, som også fungerer som et internkontrollsystem
for f.eks. renseanlegg, og som kan dokumentere at renseanlegg fungerer som tiltenkt. Virksomheten
må ha tilgjengelig personell med tilstrekkelig fagkompetanse som kan vurdere resultatene fra
prøvetakingen og sørge for avbøtende tiltak dersom overvåkingen tilsier at grenseverdiene
overskrides. Data fra overvåkningen må rapporteres jevnlig til Statsforvalteren i tråd med krav i
tillatelsen.
Dataene som fremkommer i før-undersøkelsene, under og etter anleggsfasen, skal registreres i
databasen Vannmiljø i et spesielt importformat. Informasjon om innlegging i Vannmiljø finnes på
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no.
Grunnvannsovervåkning
Det er utarbeidet et eget prøvetakingsprogram for overvåkning av private grunnvannsbrønner langs
tunneltrasé.
Risikovurdering
I henhold til forurensningsloven og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften) er det utbyggers ansvar å gjennomføre en
miljørisikovurdering av utslippene, samt dokumentere at eventuelle utslipp fra virksomheten ikke
fører til skade eller ulempe for omgivelsene.
Frister
Alle installasjoner, anlegg og funksjoner som skal etableres for å begrense utslipp og sikre at disse
ligger innenfor fastsatte krav, skal være etablert og i drift før anleggsarbeidene starter.
Tiltak
Overvåkningsprogram for utslipp og overvåkning
av resipient under og etter anleggsfase
Sammenstilling av måle- og analysedata ifob. med
utslipp av renset vann fra tunneldriving og fra
deponi – og anleggsområder
Sluttrapport for måle- og analysedata ifob. med
utslipp av renset vann fra tunneldriving og fra
deponi – og anleggsområder

Frist
Senest 8 uker før anleggsstart
Innen 1. mars
anleggsperiode

hvert

år

Senest 3 mnd. etter endt tiltak

Vilkår nr.
10
i

12

12

Forhold til plan
Det omsøkte tiltaket er regulert gjennom reguleringsplan for E6 Storhove – Øyer vedtatt i
kommunestyrene i Lillehammer og Øyer kommune 24.09.2020.
Utkast av tillatelse på høring
Et utkast av tillatelsen ble sendt på høring 15. februar 2021 til Nye Veier med kopi til Lillehammer
kommune og Øyer kommune med frist for tilbakemelding innen 1. mars 2021.
I Lillehammer kommunes tilbakemelding av 26. februar 2021 vises det til at Lillehammer kommune
er tilfreds med at det legges opp til å føre utslipp ved Balbergøya i ledning ut i hovedstrømmen i
Lågen, men påpeker at det i vilkår i tillatelsen står at det skal tas «jevnlige prøver» av
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nitrogenparametere. Kommunen mener at det må tas inn vilkår at overvåkningen skal være
kontinuerlig og at nitrat og ammonium må inngå i den kontinuerlige overvåkningen.
For utslipp av renset prosessvann er det satt vilkår om kontinuerlig overvåkning av turbiditet og pH.
Ved økende pH vil en større andel av nitrogenet være i form av ammoniakk, og ammoniakk er giftig
for vannlevende organismer selv ved lave konsentrasjoner. Av den grunn vil det være viktig å ha god
kontroll på pH i utslippet, og utslippets pH må være innenfor et område på 5,5 til 8,0. Krav til pH
gjelder også ved avrenning fra midlertidige sprengsteinsdeponier innen tiltaksområdet.
Formulering om «jevnlige prøver» av nitrogenforbindelser erstattes med vilkår at
nitrogenforbindelser skal inngå i ukeblandprøver både for utslipp av renset prosessvann fra
tunneldriving og fra utslipp fra terrengarbeid i dagsoner, deponi – rigg- og anleggsområder (vilkår
3.3).
Det er også satt som vilkår at det må settes i verk tiltak for å redusere mengden av uomsatt
sprengstoff ved sprengning, som gode rutiner for å hindre søl ved sprengning og reduksjon av
injisering av sprengstoff til ett minimum.
For ivaretakelse og sikring av grunnvannskilder vises det til reguleringsbestemmelser for E6
Storhove – Øyer.
Konklusjon
Vi har vurdert søknaden og kommet fram til at samfunnsnytten tiltaket utgjør overstiger de
forurensningsmessige ulempene knyttet til virksomheten. Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i
samsvar med vilkårene som følger tillatelsen og forurensningsregelverket for øvrig.
Vedtak om tillatelse
Statsforvalteren i Innlandet gir Nye Veier AS tillatelse til midlertidig anleggsarbeider knyttet til
utbygging av E6 Storhove – Øyer. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11. Det er
satt vilkår til tillatelsen med hjemmel i § 16, jf. i samme lov.
Statsforvalteren har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt
på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som
tiltaket for øvrig vil medføre. Tillatelsen med vilkår følger vedlagt dette brevet.
Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal
være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell
endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.
Gebyr
Fylkesmannens behandling av søknader om fastsettelse og endringer av utslippstillatelser er
omfattet av en gebyrordning. Gebyrsats fastsettes avhengig av ressursforbruk ved arbeidet med
tillatelsen. Virksomheten skal betale et gebyr på kr 101 500 for Fylkesmannens behandling av
søknaden (gebyrsats 4), jf. forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.04, § 39-4. Dette
tilsvarer en ressursbruk på 3 ukeverk. Herunder hører gjennomgang av søknaden, møter og
korrespondanse med søker, høring av saken samt endelig ferdigstillelse av tillatelsen. Innsats fra
andre fagpersoner hos Statsforvalteren inngår også.
Faktura ettersendes fra Miljødirektoratet.
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Klageadgang
Vedtaket, herunder også plasseringen i gebyrklasse, kan påklages til Miljødirektoratet av sakens
parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet
fram eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En 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 Statsforvalteren i Innlandet.
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes.
Statsforvalteren eller Miljødirektoratet 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.
Utslippstillatelsens vilkår følger på de neste sidene.

Med hilsen
Tore Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Marte Hveem Igeltjørn
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi med fullstendig tillatelse til:

Lillehammer kommune,
postmottak@lillehammer.kommune.no
Øyer kommune, postmottak@oyer.kommune.no
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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
Tillatelse nr. 2021.0025.T - Sak nr. 2020/6900

Nye Veier AS – E6 Storhove - Øyer – Midlertidig tillatelse til
utslipp fra anleggsfase

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, §
11 jfr. § 161. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad, samt opplysninger
fremkommet under behandlingen av søknaden.
Virksomheten må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren dersom den ønsker å foreta
endringer i driftsforhold, utslipp med mer som kan ha miljømessig betydning, og som ikke er i
samsvar med opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen.
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 Statsforvalteren en redegjørelse for virksomhetens omfang slik
at Statsforvalteren kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.
Bedriftsdata
Virksomhet
Beliggenhet/gateadresse
Postadresse
Kommune
Org. nummer (bedrift)
Lokalisering av anlegg
NACE-kode og bransje
Virksomhetens kategori 1

Nye Veier AS
Tangen 76, 4608 Kristiansand
Tangen 76, 4608 Kristiansand
Kristiansand
915 488 099

Ø: 33/253345 – N: 6789388 (Fåbergtunnelen)
84.130 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og
arbeidsmarked
41.200 Oppføring av bygninger, 42.130 Bygging av bruer og tunneler

Statsforvalterens referanser
Tillatelsesnummer

Anleggsnummer

2021.0025.T

3405.0121.01

Tillatelse gitt: 11.03.2021

Endringsnummer: -

Tore Pedersen e.f.
avdelingsdirektør

Risikoklasse
Sist endret: -

Marte Hveem Igeltjørn
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1

Jf Forurensningsforskriften av 06.01.2001, nr. 931, kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven
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1. Tillatelsens ramme og omfang
Tillatelsen omfatter utslipp fra anleggsfasen ved bygging av E6 på strekningen Storhove – Øyer i
Lillehammer og Øyer kommune.
Tillatelsen gjelder:
 Utslipp av renset tunneldrivevannn fra driving av Fåbergtunnelen
 Utslipp av vann fra rigg – og deponiområder og anleggsvann fra dagsone, inkludert verksted
og vaskehaller
 Støy og støv fra anleggsarbeid
 Avfallshåndtering
Tillatelsen er gyldig frem til anleggsarbeidet er avsluttet, samt at avrenning fra massedeponier er
avsluttet og har avtatt til et naturlig nivå.
Det søkes separat for utslipp fra driftsfasen ved et senere tidspunkt.
Det forutsettes at tiltaket er i samsvar med de til enhver tid gjeldende reguleringsbestemmelser.
Ved vesentlige endringer skal virksomheten søke om endring av tillatelsen, selv om utslippene ligger
innenfor de fastsatte grensene.
Tiltaket vil berøre Lågendeltaet naturreservat og må derfor omsøkes og behandles etter
verneforskriften og § 48 i naturmangfoldloven.
Nye Veier AS er ansvarlig for at vilkår i denne tillatelsen overholdes.

2. Generelle vilkår
2.1 Gjennomføring av tiltak

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknaden datert 16. september 2020, dersom
ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Statsforvalteren.
Vesentlige endringer i forutsetningene i forhold til det som er oppgitt i søknaden tas opp med
Statsforvalteren i god tid før endringene vil bli gjort gjeldende.

2.2 Varsling av tiltaksgjennomføring

Virksomheten skal varsle Statsforvalteren i Innlandet senest 1 uke før tiltaket settes i gang og når
tiltaket er avsluttet.

2.3 Ansvar for overholdelse av vilkår i tillatelsen

Virksomheten er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere
vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som
er lagt på arbeidet.

2.4 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning er
regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er regulert på denne måten,
er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er fremkommet i forbindelse

Side: 20/33

med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette
gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter
er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom regulering i vilkårene.

2.5 Plikt til å overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes, og variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte grenseverdiene
skal ikke avvike fra hva som følger av normal drift i en slik grad at de kan føre til økt skade eller
ulempe for miljøet.

2.6 Plikt til å redusere forurensning

Selv om virksomheten overholder kravene i forurensningsregelverket, skal virksomheten arbeide
kontinuerlig for å hindre at forurensning oppstår eller øker, og for å begrense forurensning som
finner sted. Dette omfatter også stoffer som ikke framgår av vilkår 2.4. For å unngå og/eller
begrense forurensning og avfallsproblemer skal virksomheten ta utgangspunkt i den teknologien
som ut fra en samlet vurdering av nåværende og fremtidig bruk av miljøet og av økonomiske forhold
gir de beste resultatene, jf. forurensningsloven § 2.

2.7 Endring av vilkår

Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig
kalle tillatelsen tilbake, dersom vilkår gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. Statsforvalteren
har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidene.

2.8 Plikt til forebyggende vedlikehold

For å holde de ordinære utslippene på lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal
virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning.
System og rutiner for vedlikehold av et slikt system skal være dokumentert, jf.
internkontrollforskriften § 5 punkt 7.

2.9 Tiltak ved økt forurensningsfare

Hvis det oppstår fare for økt forurensing som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner,
plikter virksomheten å iverksette tiltak. Tiltakene skal eliminere eller redusere den økte
forurensningsfaren, og kan om nødvendig innebære redusert eller innstilt drift.
Virksomheten skal så snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om unormale forhold
som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles i henhold til
vilkår 13.2.

2.10 Internkontroll

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om
dette2. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i
denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene.
Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.

2

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)
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Når en virksomhet som oppdragsgiver engasjerer oppdragstakere (entreprenør eller lignende) til å
utføre oppgaver på virksomhetens anlegg, skal oppdragsgiver sørge for at oppdragstaker er kjent
med og følger opp vilkår i Statsforvalterens tillatelse.
2.10.1. Miljørisikovurdering
Det skal gjennomføres en miljørisikovurdering. Resultatene vurderes opp mot akseptabel miljørisiko.
Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikovurderingen
skal dokumentere og omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning
med fare for helse- og/eller miljøskader. Ved endrede forhold skal miljørisikovurderingen
oppdateres.
Virksomheten skal ha oversikt over alt som kan bli berørt av forurensning, inkludert akutt
forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser forurensning kan medføre.
Med utgangspunkt i risikovurderingen skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak. Både
sannsynlighetsreduserende- og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal ha
en oppdatert plan over risikoreduserende tiltak, og sikre at tiltak herfra blir innarbeidet og
gjennomført i drifts- og vedlikeholdsprosjekter.
2.10.2. Avvikshåndtering
Avvik (brudd på forurensningsregelverket) som er av en viss alvorlighet og/eller som er stadig
gjentagende, skal avvikshåndteres i samsvar med bestemmelsene i internkontrollforskriften § 5 2.
ledd punkt 7. Dette inkluderer årsakene til at avvikene har skjedd, vurderinger og iverksetting av
strakstiltak for å rette avvikene, og vurderinger og iverksetting av avbøtende tiltak for å hindre at
lignende avvik skal skje på nytt. Avvikshåndteringen skal dokumenteres skriftlig.
2.10.3. Krav til kompetanse
Virksomheten skal ha tilstrekkelig kunnskap om renseanlegg og tilhørende installasjoner for å
overholde utslippskrav og slik at det ikke oppstår ulovlige utslipp eller at utslipp fører til skade på
miljøet. Virksomheten skal ha tilstrekkelig kompetanse til å vurdere miljørisiko for sin virksomhet.
Alle som håndterer farlig avfall i virksomheten, skal ha dokumentert opplæring i slik håndtering.

3. Utslipp til vann - utslippsgrenser
3.1 Utslippsreduserende tiltak

Virksomheten skal etablere tilstrekkelige renseløsninger og avbøtende tiltak for å redusere
utslipp av partikler, partikkelbunden forurensning, olje og ammoniakk / ammonium / øvrige
nitrogenforbindelser mest mulig, slik at det ikke fører til skade eller ulempe for miljøet. De
avbøtende tiltakene omfatter også regulering av pH på en slik måte at pH ligger innenfor et
akseptabelt intervall, jamfør de fastsatte grenseverdiene i punkt 3.3.
Virksomheten skal minimere mengden utslippsvann ved å gjennomføre avskjærende tiltak for å
redusere tilrenning av overvann og grunnvann til anleggsområder.
Det er ikke tillatt å vaske betongbiler i anleggsområder slik at vaskevannet slippes ut i resipient.
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Utslipp fra tunneldriving
 Utslipp fra tunneldriving skal renses før utslipp til resipient.
 Virksomheten skal opparbeide renseanlegg basert på best tilgjengelig fagkunnskap og
teknikk
 Renseanlegg skal være dimensjonert slik at de kan ta hånd om vannmengdene som blir
tilført anlegget. De må ha tilstrekkelig oppholdstid for å redusere relevante utslipp i
nødvendig grad og i samsvar med fastsatt grenseverdi
 Virksomheten skal overvåke utslippet gjennom kontinuerlig prøvetaking i utslippspunktet.
Oljeutslipp fra riggområder/tunneldriving
 Utbygger skal etablere oljeutskillere i områder med tunneldriving og større riggområder.
 Virksomheten skal framlegge prøvetakingsprogram for utslipp fra oljeutskillere sammen
med det øvrige miljøovervåkningsprogrammet.
 Absorbenter skal være tilgjengelig på alle steder hvor oljeholdige utslipp kan forekomme.
Utslipp fra terrengarbeid i dagsoner deponi- rigg og anleggsområder
 Det skal etableres behandlingssystemer for avrenning fra anleggsarbeider og
massedeponier til resipienter, herunder større midlertidige mellomlagre
med sprengstein fra tunneldriving. Avrenningen skal gjennomgå nødvendig grad av rensing
og/eller behandling for å overholde grenseverdiene i punkt 3.3.
 Virksomheten skal gjennomføre avbøtende tiltak for å så langt som mulig redusere
avrenning til resipient av partikler knyttet til arbeid i tiltaksområdet.
 Rense/behandlingsanlegg må være tilstrekkelig dimensjonert til å håndtere avrenningen
ved store nedbørsmengder og sikre en oppholdstid som gir tilstrekkelig behandling.
 Virksomheten skal utarbeide rutiner for å hindre utslipp til grunn og resipient fra påfyll av
drivstoff, vedlikehold av maskiner og lignende.
 Ved eventuelle punktutslipp av olje eller drivstoff skal dette samles opp umiddelbart.

Absorbenter skal være tilgjengelig på alle steder hvor slike utslipp kan forekomme.

Sanitæravløp
Virksomheten skal håndtere sanitært avløpsvann i samsvar med krav fra den aktuelle
kommunen.

3.2 Drift og vedlikehold

Tiltakshaver skal etablere skriftlige driftsrutiner som gjelder for renseanlegg og andre
renseløsninger.
Rutinene skal komme frem av virksomhetens internkontroll og må som et minimum omhandle
 Driftsrutiner
 Tømmerutiner for renseanlegg, sandfang, sedimenteringsbasseng mv.
 Inspeksjonsrutiner for renseanlegg og resipienter
 Kontroll og kalibrering av måleinstrumenter, loggere mv.
 Prøvetakingsrutiner
 Avviksbehandling for forhold som gjelder ytre miljø og har betydning for drift av
renseanlegg eller resulterer i risiko for negativ påvirkning i resipientene utover hva som
er angitt som tillatt.
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3.3 Grenseverdier i resipientene
3.3.1 Utslipp fra tunneldriving
Grenseverdier gjelder for følgende resipient:
 Lågen Hunderfossen Hølshauget (vann ID 002-403)

Utslippsparameter
Suspendert stoff (*)
pH
Olje (C10-C40)
Turbiditet
Vannmengde

Grenseverdi
100
5,5 – 8,0
10

Måleenhet
mg SS/l
mg/l

Prøvetakning
Ukeblandprøve
kontinuerlig
Ukeblandprøve
kontinuerlig
kontinuerlig

(*) maksimum enkeltverdi tillatt: 200 mg SS/l
Det skal settes akseptkriterium for turbiditet i kontinuerlige målinger på utslippsvann med bakgrunn
i grenseverdien for suspendert stoff. Dersom turbiditeten overstiger akseptkriterium for
utslippspunktet, skal utslippet stanses, årsaksforholdene avklares og nødvendige avbøtende tiltak
gjennomføres. Det samme gjelder ved overskridelser av grenseverdi for pH. Eventuell stopp i
arbeidene som følge av overskridelser skal loggføres.
Følgende nitrogenforbindelser skal inngå i ukeblandprøve:
 Totalnitrogen (N)
 Ammonium (NH4+)
 Nitrat (NO3)
Det skal utføres prøvetakning på relevante miljøgifter og tungmetaller. Prøvene skal tas med
midlingstid på en uke. Følgende forbindelser skal som et minimum inngå:
 Bly
 Arsen
 Kadmium
 Krom
 Nikkel
 Kvikksølv
 Kobber
 Zink
 Benzo (a)pyren
 PAH-16
 PCB
For suspendert stoff, olje, nitrogenforbindelser, relevante miljøgifter og tungmetaller skal det tas
ukeblandprøver. Det skal tas ut minst 6 delprøver per døgn med mengdestyrt, automatisk
prøvetaker. Turbiditet, pH og vannmengde skal måles kontinuerlig.
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3.3.2 Utslipp fra terrengarbeid i dagsoner, deponi – rigg - og anleggsområder
Grenseverdier gjelder for følgende resipienter:
 Grøft uten navn (ingen vann ID)
 Sveabekken (002-1214-R)
 Bekk fra Bakkom (ingen vann ID)
 Svenskerud (ingen vann ID)
 Dalkjøylla (ingen vann ID)
 Kvesa (002-1214-R)
 Sagåa (002-1214-R)
 Skramstadbekken (002-1197-R)
 Lågen Hunderfossen Hølshauget (002-403)
Utslipp av vann fra sedimentasjonsdam/renseløsning før det når resipient skal overholde følgende
grenseverdier:
Parameter
Grenseverdi
Måleenhet Prøvetakning
Suspendert stoff (*)
100
mg SS/l
Ukeblandprøve
pH
5,5 – 8,0
Ukeblandprøve
Olje (C10-C40)
10
mg/l
Ukeblandprøve
(*) Egne krav for overvåkning gjelder for anleggsarbeider ved Lågen nær gyteområde for storaure
Følgende nitrogenforbindelser skal inngå i ukeblandprøve:
 Totalnitrogen (N)
 Ammonium (NH4+)
 Nitrat (NO3)
Det skal utføres risikobasert prøvetakning på relevante organiske miljøgifter og tungmetaller.
Krav til anleggsarbeider nær Lågen ved gyteområde for storaure
For anleggsarbeider som foregår ved Lågen nær kritiske områder for viktige gyteområder for
storaure er det viktig å ha god kontroll på utslipp av finstoff. For å forhindre samt overvåke dette må
følgende tiltak gjennomføres:
Krav til forebyggende tiltak:
o Terrengvann fra område oppstrøms anleggsområdet som drenerer til gyteområdet
skal avskjæres. Avskjæring av terrengvann er helt nødvendig for å minimere
avrenningen fra anleggsområdet til viktig gyteområde
o Det skal ikke gjennomføres arbeider som gir avrenning til Skramstadbekken og i
området som har avrenning til gyteområdet i Lågen på samme tid.

Krav til utslipp fra anleggsområdet:
o Utslippskrav på 100 mg SS /l skal overholdes for alt overvann/sig fra anleggsområdet.
Eventuelt utslipp av overvann til gyteområdet skal renses før det når resipient, og det
skal dokumenteres at utslippet tilfredsstiller utslippskravet. For eventuelt utslipp av
overvann til gyteområdet, er det krav om kontinuerlig overvåking (turbiditet) av
utslippet. Det skal tas minst 3 parallelle prøver i utløpsvannet fra renseanlegget som
analyseres for suspendert stoff og turbiditet. Analyseresultatene benyttes til å
korrelere suspendert stoff med turbiditet. Det skal settes en alarmgrense ved utslipp
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høyere enn 100 mg SS/L – omregnet til turbiditet. Dersom turbiditeten overstiger
akseptkriterium for utslippspunktet, skal utslippet stanses, årsaksforholdene
avklares og nødvendige avbøtende tiltak gjennomføres. Eventuell stopp i arbeidene
som følge av overskridelser skal loggføres.

Krav til overvåkning i resipient:
o Turbiditet skal overvåkes oppstrøms anlegget (ved Hunderfossen) og ved
gyteområdet i hele anleggsperioden. Det må gjennomføres en forundersøkelse i
Lågen for å undersøke bakgrunnsverdier for turbiditet før anleggsstart.
Anleggsarbeidet skal stoppes hvis differansen i turbiditet er større enn 15 NTU
mellom gyteområdet og overvåkningsstasjon ved Hunderfossen. Anlegget skal ikke
startes opp igjen før avbøtende tiltak er gjennomført, evt. en dokumentasjon på at
alarmen ikke skyldes anleggsarbeid. Det skal i tillegg til overvåkingen i Lågen
gjennomføres en overvåking av turbiditet oppstrøm og nedstrøms anlegget i
Skramstadbekken. Dette for å bekrefte/avkrefte om annen aktivitet oppstrøms
anlegget kan være årsaken til en større differanse enn 15 NTU i turbiditet mellom
stasjon ved gyteområdet i forhold til Hunderfossen.

3.4 Tilstandsklassifisering - førtilstand

Det er ikke tillatt at berørte vannforekomster blir varig forringet som følge av anleggsaktiviteten,
jamfør vannforskriften § 4. Dette skal følges opp og dokumenteres gjennom pålagt
miljøoppfølgingsprogram og rapporteres til Statsforvalteren, jamfør punkt 12.

3.5 Utslippssted

Avløpsvannet fra renseanlegg skal føres ut i resipienten på en slik måte at innblandingen i
vannmassene blir best mulig og påvirkningen i hovedvassdrag blir minst mulig.

3.6. Sprengstoff, sprengtråder og armering

Det er ikke tillatt med utslipp av plast og sprengtråder til resipient. Det skal gjøres tiltak for å
minimalisere bruken av sprengtråder. Virksomheten skal til enhver tid benytte mest miljøvennlige
metode for sprengning for å redusere forurensning av plast som følge av sprengningen. Hvis annet
alternativ enn plast blir tilgjengelig skal dette vurderes.
Renseanlegg skal kunne holde tilbake sprengtråder med rist eller liknende slik at dette ikke når
resipient.
Det er ikke tillatt med utslipp til vann av plastarmering fra betong.
Det må settes i verk tiltak for å redusere mengden av uomsatt sprengstoff ved sprengning, som
gode rutiner for å hindre søl ved sprengning og reduksjon av injisering av sprengstoff til ett
minimum.

3.7 Påslipp

Virksomhetens påslipp til kommunalt spillvannsnett skal håndteres i henhold til krav fra kommunen.
Der det eventuelt foreligger utslippskrav fra både kommuner og Statsforvalter for utslipp til
resipient, er det strengeste krav som gjelder. Tiltakshaver skal kunne dokumentere hvilke
påslippskummer som mottar vann fra anleggsarbeidene.
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4. Grunnforurensning og forurensede sedimenter
Anleggsarbeidene skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre
nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.
Tiltakshaver plikter å holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på
anleggsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere
behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være
nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette. Forurenset grunn omfatter også
syredannende bergarter.
Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede sedimenter,
trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen.3

5. Massehåndtering
Masser fra prosjektet skal håndteres i henhold til gjeldende regelverk.
Virksomheten skal dokumentere disponering av masser fra prosjektet. Det skal oppgis masser som
er kjørt ut av tiltaksområdet for gjenvinning eller til godkjent avfallsanlegg med tillatelse etter
forurensningsloven. Leveringssted, mengde, tidspunkt for levering skal angis.
Dersom sprengstein skal benyttes (eksempel til plastring eller utfylling) i og ved vassdrag skal steinen
behandles slik at den er fri for næringsstoffer, steinnåler, plast og suspendert stoff, og ikke fører til
fare for forurensning av vassdraget. Eventuell vask av sprengstein skal foregå uten avrenning til
vassdrag og eventuelt slam og forurensede masser skal samles opp og leveres godkjent mottak.
Virksomheten skal gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre at tiltaket medfører spredning og
etablering av uønskede fremmede arter4.

6. Kjemikalier
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både
som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler,
vaskemidler, hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler og flokkuleringsmidler.
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal
virksomheten dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og
miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jamfør også punkt
2.10 om internkontroll.
Virksomheten plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal
foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de
kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon,
bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter
3
4

Jf Forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
Jf. Artsdatabanken (2018). Fremmedartslista 2018. Listen finnes på www.artsdatabanken.no.
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virksomheten å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.5
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning,
eller brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket6 og andre
regelverk som gjelder for kjemikalier.

7. Støy
Virksomhetens bidrag til utendørs støy reguleres gjennom gjeldende reguleringsbestemmelser etter
plan – og bygningsloven samt eventuelle støytillatelser/dispensasjoner fra kommunen.
Virksomheten skal gjennom målinger/beregninger dokumentere at kravene i
reguleringsbestemmelsene overholdes.

8. Støv
Virksomheten skal påse at støv fra anleggsdriften til enhver tid er lavest mulig. Eventuelle klager på
støv skal avviksbehandles jf. vilkår 2.10.2 i denne tillatelsen, og om nødvendig skal støvreduserende
tiltak iverksettes straks.
Tiltakshaver skal ha ekstra fokus på avbøtende tiltak for spredning av støv langs følsom arealbruk
(boliger). For å redusere støvforurensning til omgivelsene skal virksomheten utarbeide rutiner for
vask og feiing av veier med fast dekke i nærområdene, samt rutiner for vannpåsprøytning ved
støvende arbeider.
Stein, støv og partikler fra anleggsaktivitetene skal ikke medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5
g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo eller annen nabo
som eventuelt er mer støvutsatt. Virksomheten er ansvarlig for å utføre avbøtende tiltak slik at
grenseverdier overholdes, og virksomheten er også ansvarlig for å gjennomføre målinger av
nedfallsstøv, jf. tillatelsens pkt. 9. Utslippskontroll. Dersom målinger viser at støvgrenser blir
overskredet, skal målinger fortsette til det er gjennomført avbøtende tiltak og det kan dokumenteres
at grenseverdien overholdes.

9. Utslippskontroll
9.1 Målinger

Virksomheten skal gjennomføre målinger av utslipp til vann, luft og støy, og om nødvendig til grunn.
Med målinger mener vi prøvetaking, analyse og/eller beregning.
Målinger/beregninger skal utføres slik at de er representative for virksomhetens faktiske utslipp, og
skal som et minimum omfatte de komponenter som er beskrevet i denne tillatelsen.
Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes.

5
6

Jf Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008.
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9.2 Gjennomføring av målinger

Virksomheten skal ha et måleprogram som inngår i virksomhetens dokumenterte internkontroll.
Måleprogrammet skal være utarbeidet før oppstart av anleggsarbeidene.
Måleprogrammet skal beskrive både prøvetaking, analyse og/eller beregning, herunder:
 Prøvetakings- og analysemetode
 Valg av måleperioder/måletidspunkt som gir representative prøver
 Beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes
 Beregning av usikkerhet i målingene for rapporteringspliktige komponenter
Virksomheten er ansvarlig for at metoder og utførelse er forsvarlig kvalitetssikret, blant annet ved:







Utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal eller
utenlandsk standard benyttes. Statsforvalteren kan etter søknad akseptere at annen metode
blir brukt, dersom virksomheten kan dokumentere at den er mer formålstjenlig
Bruke akkrediterte laboratorier/tjenester når prøvetaking og analyse utføres av eksterne
Kvalitetssikre egne analyser ved å delta i ringtester
Kvalitetssikre egne målinger jevnlig ved verifisering av uavhengig tredjepart
Redusere usikkerheten ved målingene mest mulig

9.3 Lagring av dokumentasjon fra utslippskontroll

Virksomheten skal ta vare på alle prøveresultater og annen dokumentasjon fra kontrollen, samt
overvåkning av driften. Opplysningene skal lagres i minst fem år, og de skal være tilgjengelige ved
kontroll eller på forespørsel fra forurensningsmyndigheten, jf. forurensningsloven § 50.

10. Miljøovervåkning av vannforekomster
10.1. Overvåkning av drikkevannsbrønner som kan bli berørt

Det skal utføres prøvetaking av drikkevannsbrønner som kan bli berørt av anleggsarbeidet i forkant
for å kunne ha et godt grunnlag for å vurdere om anleggsarbeidet kan ha medført skade på
vannforsyningen.
Det skal utarbeides en tiltaksplan som skal håndtere uforutsette hendelser, slike hendelser kan være
at vannet forsvinner, kapasiteten reduseres, eller at vannkvaliteten forringes. Det må foreligge
varslingsrutiner til eiere av drikkevannsbrønnene.
Under anleggsarbeidet skal det tas prøver av drikkevannsbrønner og det skal foreligge en
prøvetakingsplan.

10.2. Overvåkning av berørte resipienter

Det må utføres vannovervåkning i henhold til vannforskriften og krav i denne tillatelsen i alle berørte
resipienter under hele anleggsperioden.
Virksomheten skal sørge for overvåkning av berørte resipienter. Overvåkning av resipienter skal
foregå helt til minimum ett år etter anleggsslutt, eller lengre hvis det etter ett år ikke er klarlagt at
tilstanden er tilbake til førtilstanden.
Hensikten med overvåkningen er bl.a. å:
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kontrollere at avbøtende tiltak fungerer etter hensikten
avdekke eventuelle uønskede effekter
dokumentere at kravene i utslippstillatelsen overholdes
dokumentere at vannforekomstene ikke har endret tilstandsklasse som følge av
anleggsvirksomheten
sette i verk strakstiltak ved behov

Virksomheten skal utarbeide et overvåkningsprogram som er i tråd med kravene i vannforskriften
og som er tilstrekkelig for å dokumentere at kravene i denne tillatelsen overholdes. Dette innebærer
overvåkning i forkant, under og etter tiltaksgjennomføringen. Det er utarbeidet veiledere for
vannovervåkning etter kravene i vannforskriften, og sist oppdaterte veileder skal til enhver tid
benyttes. Miljøovervåkningsprogrammet skal inneholde parametere som det er stilt grenseverdier
for i tillatelsen, andre relevante parametere og kvalitetselement i tråd med vannforskriften, inkludert
økologiske parametere. Valg av målemetoder, frekvenser og prøvepunkter skal begrunnes. Alle
prøvepunkter må angis på kart.
Forundersøkelser skal omfatte resipienter og skal ha som mål å kartlegge økologisk og kjemisk
tilstand gjennom undersøkelse av biologiske kvalitetsparametere og vannkjemi. Alle
forundersøkelser skal være gjennomført og rapport fra forundersøkelsene skal sendes
Statsforvalteren før oppstart av anleggsarbeidene.
Det skal inngå referansestasjoner hvor referanseverdier måles samtidig som tiltaket pågår. På
referansestasjoner forventes det ikke påvirkning fra anleggsarbeidene.
Program for overvåkning av vannresipienter skal utarbeides av virksomheten og bekreftelse på at
dette er gjort skal sendes Statsforvalteren senest 8 uker før anleggsstart.
Overvåkningsdata skal registreres i databasen Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/)
innen 1. mars året etter at undersøkelser er gjennomført. Data rapporteres på Vannmiljøs
importformat. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til
Vannmiljøs kodeverk finnes på http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no.

10.3. Overvåkning av resipienter nedstrøms massedeponier

Det må overvåkes i resipienter nedstrøms områder med mellomlagring av sprengstein og
permanente massedeponier i minimum 3 år etter at de er avsluttet.

10.4. Sikring av drikkevannskilder/grunnvannskilder

Grunnvannskilder skal sikres mot forurensning i anleggs – og driftsfasen og det skal utarbeides
tiltaksplan for sikring, ivaretakelse og kvalitetsoppfølging av kjente grunnvannskilder i henhold til
reguleringsbestemmelser for E6 Storhove – Øyer.

11. Klimapåvirkning
Virksomheten skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå
mest mulig energieffektiv drift av anleggsarbeidet. Tiltakshaver skal aktivt jobbe for å redusere
klimapåvirkningen fra anleggsvirksomheten. Det skal tilstrebes å benytte fossilfrie og utslippsfrie
alternativer i forbindelse med anleggsarbeidet. Ved bruk av klimaregnskap skal virksomheten
dokumentere anleggets klimapåvirkning.
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12. Rapportering
Resultater fra utslippskontroll og resipientovervåkning skal rapporteres til Statsforvalteren.
Alvorlige avvik i forhold til utslippstillatelsen skal straks meldes til Statsforvalteren.
Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvalteren om alle unormale forhold som har, eller kan få
forurensningsmessig betydning.

12.1. Årsrapport

Det skal utarbeides årsrapporter som omfatter resultat fra utslippskontrollen og overvåkningen.
Årsrapportene skal sendes Statsforvalteren innen 1. mars.
Årsrapport skal inneholde:
 Gjennomgang av fremdrift og beskrivelse av hvor arbeidet har foregått i aktuell periode
 Resultater fra utslippskontroll og resipientovervåkning, vurderinger av resultatene
 Hendelser/avvik knyttet til ytre miljø og tiltak som har blitt gjennomført
 Oversikt over årlige utslipp av aktuelle parametere
 Tiltak som har blitt gjennomført
 Status for tilstanden i vannforekomstene
 Eventuelle klager fra berørte naboer/organisasjoner som gjelder ytre miljø og hvordan disse
har blitt håndtert

12.2. Sluttrapport

Innen 12 mnd. etter at anleggsarbeidet er avsluttet skal det utarbeides en sluttrapport som skal
inneholde:
 Beskrivelse av gjennomført prosjekt, utslipp og avbøtende tiltak. Utslipp og påvirkninger skal
beskrives for vann, luft, grunn og sedimenter der det er aktuelt.
 Faglig begrunnede vurderinger av utslippsmengder for komponenter som regulert i punkt 3 i
denne tillatelsen.
 Oppsummering av status/tilstand for berørte vannmiljøer og dokumentasjon på at tilstanden
i vannmiljøene er tilbake i førtilstanden samt relevante og at relevante tiltak er gjennomført
for å tilbakeføre til førtilstand
 Beskrivelse av avvik fra tillatelsen, årsak og avbøtende tiltak
 Bekreftelse på at alle data er importert til databasen Vann-miljø

13. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning
13.1 Etablering av beredskap

Virksomheten skal etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal
være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot
akutt forurensning skal øves.
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13.2 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles etter gjeldende forskrift7.
Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller.
Statsforvalteren forutsetter at virksomheten kan legge frem mer utfyllende dokumentasjon, for
eksempel ved tilsyn, om virksomhetens aktiviteter knyttet til miljørisikoanalysen, de
forebyggende tiltakene og beredskapen.

14. Avfall
14.1 Generelle krav

Virksomheten plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det
dannes avfall som følge av virksomheten. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet
søkes begrenset mest mulig.
Tiltakshaver plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven, herunder avfallsforskriften8.

14.2 Håndtering av farlig avfall

Virksomheten skal håndtere farlig avfall i tråd med avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall.
Farlig avfall som blir lagret i påvente av levering/henting skal lagres på en slik måte at det ikke
fører til avrenning til grunn, overflatevann eller avløpsnett.
Lagret farlig avfall skal være merket og skal ikke blandes sammen med annet avfall. Lagring
skal foregå i tett container eller under tak på fast dekke. Lageret skal være sikret mot
uvedkommende.
Farlig avfall skal leveres videre til godkjent mottak eller behandlingsanlegg minst en gang per år.
Farlig avfall skal deklareres på www.avfallsdeklarering.no.
Absorbsjonsmidler skal være tilgjengelig der farlig avfall oppbevares.

14.3 Slam fra sandfang, renseinstallasjoner og bunnrensk fra tunnel

Slam fra sandfang, renseinstallasjoner og bunnrensk fra tunnel o.l. skal analyseres og leveres til
godkjent mottak.

7
8

Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930.
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15. Søknad om driftstillatelse
Tiltakshaver skal senest innen seks måneder før anleggsfasen er ferdig søke Statsforvalteren om
utslippstillatelse for driftsfasen til veianlegget. Søknaden skal inneholde nødvendige opplysninger
om forventede utslipp, vurderinger av utslippenes påvirkning på resipienter samt gjennomføring av
tiltak.

16. Tilsyn
Tiltakshaver plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.
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VEDLEGG 1
Liste over prioriterte stoffer, jf. punkt 2.1.
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene i pkt.
3 flg. eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning

Metaller og metallforbindelser:
Arsen og arsenforbindelser
Bly og blyforbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser
Krom og kromforbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser

Forkortelser
As og As-forbindelser
Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser
Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:
Bromerte flammehemmere
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)
Heksabromcyclododekan
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol)

Vanlige forkortelser
Penta-BDE
Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE
HBCDD
TBBPA

Klorerte organiske forbindelser
1,2-Dikloretan
Klorerte dioksiner og furaner
Heksaklorbenzen
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17)
Klorerte alkylbenzener
Pentaklorfenol
Polyklorerte bifenyler
Triklorbenzen
Tetrakloreten
Trikloreten
Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter)
Tris(2-kloretyl)fosfat

EDC
Dioksiner, PCDD/PCDF
HCB
SCCP
MCCP
KAB
PCF, PCP
PCB
TCB
PER
TRI
TCS
TCEP

Enkelte tensider
Ditalg-dimetylammoniumklorid
Dimetyldioktadekylammoniumklorid
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid

DTDMAC
DSDMAC
DHTMAC

Nitromuskforbindelser
Muskxylen
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
Dodecylfenol m. isomerer
2,4,6 tri-tert-butylfenol

NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE
DDP
TTB-fenol

