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Vår referanse (Bes oppgitt ved svar)
97/01462-06
Deres referanse

Arkivnr.
461.31

Forsvarets bygningstjeneste
FrG
Postboks 444
2301 HAMAR

RENA LEIR - UTSLIPP AV PROSESSAVLØP FRA «RENA TEKNISKE
VERKSTED» TIL GRUNNEN VED INFILTRASJON I RENA LEIR
ÅMOT KOMMUNE - TILLATELSE NR. 2026-002
I medhold av «Forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av
vaske- og avfettingsmidler» fastsatt av Miljøverndepartementet 1. oktober 1983, §§ 1 og 5
2. ledd, tillates Forsvarets bygningstjeneste/FRG å slippe avløpsvann fra Rena tekniske
verksted til grunnen ved infiltrasjon.
Det vises til søknad m/bilag av 19. desember 1996 og tilleggsopplysninger av henholdsvis
18. februar og 17. mars 1997.
Med denne tillatelse tilbakekalles tillatelse nr. 2026-001 av 7. mars 1997.
Tillatelsen gjelder utslipp fra renseanlegg basert på 3 rensetrinn:
• bensin- og oljeavskiller
• motstrøms bark-/lecafilter for fjerning av dispergert olje
• aerobt bark-/lettklinkerfilter for fjerning av tungmetallioner
Utslippet skal skje i separat anlegg lokalisert innen Rena Leir.
Avløpsmengden er satt til ca. 5 m3/døgn eller inntil 26 m3/uke.
Tillatelsen gjøres gjeldende inntil 1. april 1999 da det forutsettes fremlagt en evaluering av
oppnådde renseresultater i driftsperioden og som skal danne grunnlag for endelig
utforming av utslippstillatelsen, og fastsettelse av maksimale utslippsmengder.
SFT har fastsatt grenseverdier for forurensningskomponenter i avløp fra Gardermoen.
Dette gjelder imidlertid avløp som føres til kommunalt renseanlegg med utslipp til
vassdrag. Ved infiltrasjon i naturlige løsavsetninger som binder tungmetallioner får en over
tid en relativt høy punktbelastning slik at restinnhold av tungmetallioner må tilstrebes til et
minimum.

Feil! Ukjent bryterargument.
Postadresse
Kontoradresse
Fylkeshuset
Parkgata 64
2300 HAMAR
2300 HAMAR

Telefon 1
Sentralbord 62 54 40 00
Se saksbehandlers innvalgsnr.

Telefon 2
Forværelse 62 54 45 14

Telefaks
62 54 45 57

Som gjennomsnittlige grensekonsentrasjoner i perioden frem til 1. april 1999 gjelder SFT’s
krav:
Upolar olje
Ptot
Cr - tot
Zn
Ni
Cu
Pb
Cd

< 20 mg/l
< 5 mg/l
< 0,5 mg/l
< 0,5 mg/l
< 0,5 mg/l
< 0,5 mg/l
< 0,5 mg/l
spor

Etter evaluering vil endelige grenseverdier fastsettes.
Anlegget forutsettes utstyrt med sonder for overvåking av virkningsgrad både i
rensefilterene og i grunnen under infiltrasjonsanlegget.
Endelige planer for plassering innen Rena Leir, dimensjonering av de forskjellige filtre,
opplegg for kontrolltiltak samt driftsinstruks forutsettes oversendt fylkesmannen til
orientering så snart de foreligger.
Selv om tillatelse er gitt, fritar det ikke for plikt til å betale erstatning eller betale vederlag
etter granneloven for skade og ulempe som måtte oppstå, jfr. § 10, 2 ledd i
forurensningsloven. Det vises også til § 18 vedr. tilbakekallelse av tillatelse og mulig
endring av vilkår.
Denne avgjørelse kan påklages av sakens parter innen 3 uker fra meddelelse om
avgjørelsen er mottatt. Klagen skal være begrunnet og innen fristens utløp sendes
fylkesmannen.
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