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Malerod steinindustriområde - endring av vilkår i utslippstillatelse
Følgende vedtak er fattet om endring av vilkår til utslippstillatelse av 28.11.2005 for Malerød
steinindustriområde:
Krav til målefrekvens av turbiditet i utslippstillatelsens vilkår 2.3 endres slik:
2.3
Avløp av steinstøvforurenset vann (definert som prosessavløpsvann) som renner ut av
område regulert til steinindustri og til Paulervassdraget skal ikke overskride følgende
grenseverdier ved målepunkter anvist av kommunen:

Kravtype
Gjennomsnitt gjennom
et år

Øvre grenseverdi
turbiditet
10 FTU/FNU

Arsmiddel
Måles som gjennomsnitt av
ukentli e målin er tatt hver torsda .

Utslippstillatelsens vilkår 2.2 oppheves.
Utslippstillatelsens vilkår 6 "miljooppfølgingsprogram" kulepunktene 1 og 2 under
"overvåking" erstattes av følgende:
Overvåking av resipienten skal skje i tråd med "Samlet plan" datert 13.09.2006, kapittel 4,
6 og 7, samt kapittel 2, avsnitt 2.1 til og med avsnitt 2.6.
Rapportering skal skje i henhold til utslippstillatelsens vilkår 7, 3. avsnitt.

Utslippstillatelsens vilkår 6 "miljøoppfølgingsprogram" siste avsnitt under "dokumentasjon"
erstattes av følgende:
En vannøkologisk undersøkelse i Eikedalsvassdraget skal i 2007 og 2008 gjennomføres
som beskrevet i "Samlet plan" datert 13.09.2006, kapittel 4, 6 og 7, samt kapittel 2, avsnitt
2.1 til og med avsnitt 2.6.

3. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensingsloven § 18 og forurensningsforskriften § 36-7.
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FAKTISKE OPPLYSNINGER
Lundhs Labrador DA søker om endring av vilkår i utslippstillatelsefor Malerød steinindustriområde. Utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11 med vilkår etter § 16 i samme lov, ble
endelig stadfestet av Fylkesmannenden 25.04.2006 etter klagebehandling.
I vilkårenes punkt 2.2 er det satt krav til hvilke parametere som skal måles og hvor hyppig
målingene skal utføres. Måleprogrammet skulle gjennomføresfram til kommunen godkjente et
overvåkingsprogram utarbeidet av ekstern fagekspertise. "Samlet plan for utslipp til vann fra
steinindustrien" av 13.09.2006, har blitt forelagt Larvik kommunen. Kommunen har derfor valgt
å vurdere søknaden av 11.01.2007 om forenkling av målerutiner i forhold til oversendt
overvåkningsprogram for Malerødområdet i "Samlet plan".
VURDER1NGER
Vurdering av søknad
Fylkesmannen fastsatte i nevnte klagebehandling et nytt punkt 2.2 med krav til hvilke
parametere som skal måles og hvor hyppig målingene skal utføres. Det ble også vedtatt at
dette måleprogrammet skulle gjennomføres fra utslippstillatelsenforelå og til kommunen
godkjente et overvåkingsprogram utarbeidet av ekstern fagekspertise. "Samlet plan for utslipp
til vann fra steinindustrien" av 13.09.2006, har blitt forelagt Larvik kommune. Kommunen har
derfor valgt å innarbeide oversendt overvåkningsprogram for Malerødområdet i "Samlet plan" i
behandlingen av søknad om forenkling av målerutiner.
Turbiditet
Lundhs Labrador D/A har søkt om en endring av utslippstillatelsenskrav til målefrekvensen av
FTU/FNU (turbiditet). Omsøkte endring omfatter en reduksjon av FTU målinger i fastsatte
målepunkter ved steinindustriområdets grense fra to ganger i uka til en gang ukentlig.
Etter en vurdering av tallmateriale vedlagt søknaden av 11.01.2007vurderer Larvik kommune
det til å være akseptabelt å redusere turbiditetsmålingene til ukentlige prøvetagninger.
Prøvene skal tas på torsdager og i allerede fastsatte prøvepunkter.Tillatelsens grenseverdi for
årsmidlet turbiditet på 10 FTU/FNU er uendret. For at bedriften skal kunne ha en
tilfredsstillende kontroll med overholdelsen av krav i tillatelsens punkt 2.3 og 2.4, må bedriften
selv vurdere når det er nødvendig med målinger utover hver torsdag.
pH
Bedriften søker om å få fritak fra tillatelsens punkt 2.2 om ukentlige pH-målinger.
pH-målingene gjennomført i perioden fra 18. mai til 7. desember 2006 viser at variasjonene i
pH i Vardåsbekken og Malerødbekken er relativt små (henholdsvis mellom 6,1 - 7,2 og 6,7 7,3). Kommunen vurderer disse svingningene i pH til ikke å være skadelige for resipienten.
Kommunen fjerner derfor kravet om pH-målinger utover det som er fastsatt i overvåkningsprogrammet i samlet plan av 13.09.2006.
Overvåkingsprogram for Paulervassdraget
I samlet plan kapittel 4 punkt 4.1 er prøvetakingsprogram framlagt og i kapittel 2 er metode og
prøveparametere nærmere beskrevet. I kapittel 6 er resipientundersøkelsenav Hallevannet
beskrevet, og i kapittel 7 er avløpsvannets algevekstpotensial beskrevet.
Etter en vurdering av prøvetagningsprogrammets parametere, provetagningshyppighet og
prøvepunkter finner Larvik kommune at dette kan legges til grunn for de delene av
miljøoppfølgingsprogrammet som gjelder overvåking av resipient og dokumentasjon i resipient.
Overvåkingsprogrammet i samlet plan er begrenset i tid.
Kunngjøring
Da vedtaket ikke har noen negativ miljømessig betydning, har kommunen valgt å etterkomme
kravet til ekstern informasjon ved å sende kopi av dette vedtaket til utvalgte eksterne parter.

Videre oppfølging av krav om miljooppfølgingsprogram

i utslippstillatelsen

Kommunen ser at flere punkter i utslippstillatelsenspunkt 6. miljøoppfølgingsprogramikke er
etterlevd. Dette punktet vil bli fulgt opp i eget brev fra kommunen.

Vedlegg 1.

Vilkår til utslippstillatelse for Malerød steinindustriområde datert 28.11.2005,
gjeldende fra 25.04.2006til 25.04.2008, med endringer 16.03.2007.
Driftstid.
Det fastsettes ingen regulering av driftstider for bruddet.

Utslipp til vann.
2.1.
Utslippet til Paulervassdraget skal overvåkes. Det skal innen 25. juni 2006 lages et
overvåkingsprogram, utarbeidet av ekstern fagekspertise, som viser aktuelle måleparametere som
påviser steinindustriens påvirkning i vassdraget i forhold til de ulike interessene, jfr. pkt. 6. Larvik
kommune skal godkjenne programmet.
2.2
Opphevet
2.3
Avløp av steinstøvforurenset vann (definert som prosessavløpsvann) som renner ut av område regulert
til steinindustri og til Paulervassdraget skal ikke overskride følgende grenseverdier ved målepunkter
anvist av kommunen:
Kravtype
Gjennomsnitt gjennom
et år

Øvre grenseverdi
turbid itet
10 FTU/FNU

Årsmiddel
Måles som gjennomsnitt av
ukentli e målin er tatt hver torsda .

2.4
Overskridelser på mer enn 50 FTU skal fortløpende måles og rapporteres til kommunen på nærmere
avtalt måte.
2.5
Det skal innen 15. august 2006 lages en handlingsplan med tidfestede tiltak for å redusere bidraget fra
diffus avrenning av steinstøv fra virksomheten. Handlingsplanen skal utarbeides av ekstern
fagekspertise, og godkjennes av kommunen.
2.6
Det skal føres en driftsjournal for dokumentasjon av utslippskonsentrasjoner. Driftsjournalen skal
oppbevares i 10 år, og forevises forurensningsmyndigheten på forespørsel.
2.7
Olje/fettutskiller skal være omsøkt etter Plan- og bygningsloven innen 1. juni 2006.

Utslipp til luft.
Støvutslipp ut fra bedriftens område regulert til steinbruddsvirksomhet skal holdes innenfor følgende
grenseverdier:
Tidsperiode
Døgngrenseverdi

Grenseverdi
for
svevestøv
50 pg / m3 PM10

rsgrenseverdi

40 pg / m3 PM10

Antall
tillatt

overskridelser

35 ganger pr ar

Bedriften skal på eget initiativ eller etter beskjed fra forurensningsmyndigheten iverksette
dokumentasjonsmåling når dette synes påkrevd.
Støy.
Fra bedriftens virksomhet inklusive mobile støykilder tillates en støyimmisjon målt som frittfeltverdi
ved mest utsatte fritidsbolig/ hus slik:
Tidsperiode
Mandag-fredag

06-18

Mandag -fredag
Natt 22-06,

18-22 / lørdag

06-22

søndag og bevegelige

helligdager

Gjennomsnittlig
støynivå LpAeqs

Maksimalstøy-nivå
LAFmax

50 dB

60 dB

45 dB

55 dB

40 dB

50 dB

Sprengning skal ikke skje lørdag, søndag eller på bevegelige helligdager.
Bedriften skal på eget initiativ eller etter beskjed fra forurensningsmyndigheten iverksette
dokumentasjonsmåling når dette synes påkrevd.

Avfall
Oppsamlet steinstøv skal håndteres på en måte som ikke bidrar til forurensning av vassdrag eller
landarealer.
Næringsavfall (unntatt steinmasser), farlig avfall og husholdningsavfall skal leveres til godkjent mottak.
Brenning av avfall er ikke tillatt.
Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til å innkreve avgifter eller å stille spesielle krav til
avfallets sammensetning.

6. Miljøoppfølgingsprogram.
Overvåkinz.
Bedriften skal innen 2 måneder fra iverksetting legge fram et revidert, konkretisert
miljøoppfølgingsprogram som skal følge opp de vilkår denne utslippstillatelsen innebærer. Programmet
skal inneholde:
Overvåking av resipienten skal skje i tråd med "Samlet plan" datert 13.09.2006, kapittel 4, 6 og 7,
samt kapittel 2, avsnitt 2.1 til og med avsnitt 2.6. Rapportering skal skje i henhold til
utslippstillatelsens vilkår 7, 3. avsnitt.
Konkrete rutiner for rensing/ drifting av sedimentasjonsanlegg.
Rutiner for håndtering av oppsamlet steinstøv.
Plan for beredskap dersom det skjer utslipp utover utslippsvilkårene.
Rutiner for avviksbehandling og avviksrapportering.
Dokumentasion.
Bedriften skal innen 3 måneder dokumentere sitt utslipp på alle relevante kjemiske komponenter som er
nevnt i drikkevannsforskriftens tabell 3 etter at rensetiltak er satt i verk.
Bedriften skal innen 6 måneder framskaffe beregninger om mengden produsert steinstøv, og hvor mye
av dette som transporteres ut av område regulert til steinindustriformål før og etter rensetiltak er
iverksatt.
I dette ligger også mengde tilført biotilgjengelig fosfor til Hallevannet de siste 2 år, og hvilke
konsekvenser dette har hatt og vil få på vannkvaliteten.
En vannøkologisk undersøkelse i Eikedalsvassdraget skal i 2007 og 2008 gjennomføres som beskrevet i
"Samlet plan" datert 13.09.2006, kapittel 4, 6 og 7, samt kapittel 2, avsnitt 2.1 til og med avsnitt 2.6.

7. Generelle vilkår.
I følge Internkontrollforskriften, fastsatt 6. desember 1996, plikter bedriften å utarbeide et

internkontrollsystem for sin virksomhet for å sikre at blant annet kravene i denne utslippstillatelsen
overholdes. I et slikt system inngår blant annet driftsinstruks og driftsjournal.
Bedriften plikter å dekke alle kostnader ved overvåking/ kontroll av at utslippstillatelsens vilkår
oppfylles.
Årsrapport oversendes Larvik kommune innen 1. mars hvert år.
Alle vesentlige endringer/ utskiftinger av produksjonsutstyr av betydning for vilkårene i
utslippstillatelsen skal meldes til Larvik kommune.
Larvik kommune kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår, jfr.
forurensningslovens § 18. Om nødvendig kan tillatelsen tilbakekalles dersom vilkårene i
forurensningslovens § 18 er tilstede.
Dersom virksomheten nedlegges eller stanses skal det gis melding til Larvik kommune om dette. Plan
for avvikling av virksomheten uten brudd på utslippstillatelsen skal da legges fram.
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Malerød steinindustriområde. Utslippstillatelse etter Lov om
forurensning og om avfall.
Larvik kommune gir med dette Malerød steinbruddsområde tillatelse til utslipp fra bedriftens virksomhet
i område regulert til steinindustriformål.
Tillatelsen er gitt på grunnlag av søknad datert 16.06.2005 og brev datert 03.10.2005.
Utslippstillatelsen gis på generelle og spesielle vilkår definert i vedlegg 1. Vilkårene gjøres gjeldende fra
og med 10. januar 2006.
Bedriften plikter generelt å holde utslippene på et slikt nivå at unødig forurensning unngås, jfr.
forurensningslovens § 7. Det er også bedriftens ansvar å sørge for at utslipp av komponenter som det ikke
er satt spesifikke grenser for i denne tillatelsen blir holdt på et nivå som ikke fører til skade eller ulempe
for omgivelsene.
Bedriften skal til enhver tid benytte best tilgjengelig teknologi for å oppnå nødvendig rensegrad innenfor
rimelige kostnader for bedriften.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Forurensningslovens § 11 med vilkår etter § 16. Jfr. ellers myndighet
delegert til Larvik kommune fra Miljøverndepartementet 29. april 1991, og kommunens
delegasjonsreglement.
Dette vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinstans. Rette klageinstans er
Fylkesmannen i Vestfold, Miljøvernavdelingen. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Larvik kommune.
Vi kan gi nødvendig råd og veiledning.
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Vennligst oppgi "Vår ref" ved svar eller henvendelser
Prosjekter
Postadresse: Postboks 295, 3251 Larvik

Besøksadresse: Feyersgate 7, Larvik
E-postadresse: post@larvik.kommune.no

Telefon: 33171000
Telefaks: 33171609
Org.nr.: 948 930 560.

Vedlegg 1.

Midlertidige vilkår til utslippstillatelse for Malerød steinindustriområdedatert
28.11.2005, gjeldende fra 10.01.2006 til 10.01.2008.
Driftstid.
Det fastsettes ingen regulering av driftstider for bruddet.

Utslipp til vann.
Avløp av steinstøvforurensetprosessvann/ overflatevann fra steinbruddsområdettil Paulervassdraget skal
ikke overskride følgende grenseverdier:
Kravtype

Øvre grenseverdi
turbiditet

Gjennomsnitt, målt som
ukemiddel (mandag-fredag)

10 FTU/ FNU

Ukemiddel måles som
gjennomsnitt av måling
onsdag og fredag hver uke.

Maksimalverdi

pr måned

30 FTU/ FNU

Inntil 1 hendelse pr 30 dager.
Varighet inntil ett døgn.

Maksimalverdi

pr år

50 FTU/ FNU

Inntil 5 hendelser pr år.
Varighet inntil ett døgn.

Kontrollmålinger skal skje i henhold til miljøoppfølgingsprogrammet.
Det skal føres en driftsjournal for dokumentasjon av utslippskonsentrasjoner. Driftsjournalen skal
oppbevares i 10 år, og forevises forurensningsmyndigheten på forespørsel.
Døgnutslipp utover maksimalverdi skal straks varsles Larvik kommune pr e-post.
Olje-/ fettutstkiller skal være omsøkt etter Plan og bygningsloven innen 1. kvartal 2006.
Utslipp til luft.
Støvutslipp ut fra bedriftens område regulert til steinbruddsvirksomhet.skal holdes innenfor følgende
grenseverdier:
Tidsperiode
Døgngrenseverdi

Grenseverdi for
svevestøv
50 pg / m3 PM10

rsgrenseverdi

40 pg / m3 PM10

Antall overskridelser
tillatt
35 ganger pr år

Bedriften skal på eget initiativ eller etter beskjed fra forurensningsmyndigheten iverksette
dokumentasjonsmåling når dette synes påkrevd.
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Støy.
Fra bedriftens virksomhet inklusive mobile støykilder tillates en støyimmisjon målt s‘omfrittfeltverdi ved
mest utsatte fritidsbolig/ hus slik:
Tidsperiode

Mandag-fredag
Mandag -fredag
Natt 22-06,

06-18
18-22 / lørdag 06-22

søndag og bevegelige helligdager

Gjennomsnittlig
støynivå LpAeq8

LAFmax

50 dB

60 dB

45 dB

55 dB

40 dB

50 dB

Maksimalstøy-nivå

Sprengning skal ikke skje lørdag, søndag eller på bevegelige helligdager.
Bedriften skal på eget initiativ eller etter beskjed fra forurensningsmyndigheten iverksette
dokumentasjonsmåling når dette synes påkrevd.

Avfall
Oppsamlet steinstøv skal håndteres på en måte som ikke bidrar til forurensning av vassdrag eller
landarealer.
Næringsavfall (unntatt steinmasser), farlig avfall og husholdningsavfall skal leveres itil godkjent mottak.
Brenning av avfall er ikke tillatt.
Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til å innkreve avgifter eller å stille spesielle krav til
avfallets sammensetning.

Miljøoppfølgingsprogram.
Overvåkbw.
Bedriften skal innen 2 måneder fra iverksetting legge fram et revidert, konkretisert
miljøoppfølgingsprogram som skal følge opp de vilkår denne utslippstillatelsen innebærer. Programmet
skal inneholde:
Kartfestede prøvepunkter inklusive et prøvepunkt ved Eikedalshytta (der veien krysser vassdraget).
Prøvefrekvens og prøvemetodikk (jfr. Norsk Standard NS ISO 5667-6).
Konkrete rutiner for rensing/ drifting av sedimentasjonsanlegg.
Rutiner for håndtering av oppsamlet steinstøv.
Plan for beredskap dersom det skjer utslipp utover utslippsvilkårene.
Rutiner for avviksbehandling og avviksrapportering.
Dokumentasion.
Bedriften skal innen 3 måneder dokumentere sitt utslipp på alle relevante kjemiske komponenter som er
nevnt i drikkevannsforskriftens tabell 3 etter at rensetiltak er satt i verk.
Bedriften skal innen 6 måneder framskaffe beregninger om mengden produsert steinstøv, og hvor mye av
dette som transporteres ut av område regulert til steinindustriformål før og etter rensetiltak er iverksatt.
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I dette ligger også mengde tilført biotilgjengelig fosfor til Hallevannet de siste 2 år, og hvilke
konsekvenser dette har hatt og vil få på vannkvaliteten.
Bedriften skal innen 12 måneder ha gjennomført en vannøkologisk undersøkelse i Eikedalsvassdraget
som dokumenterer dagens limnologiske, vannkjemiske og fiskebiologiske tilstand sammenlignet med et
referansevassdrag.

7. Generelle vilkår.
I følge Internkontrollforskriften, fastsatt 6. desember 1996, plikter bedriften å utarbeide et
internkontrollsystem for sin virksomhet for å sikre at blant annet kravene i denne utslippstillatelsen
overholdes. I et slikt system inngår blant annet driftsinstruks og driftsjournal.
Bedriften plikter å dekke alle kostnader ved overvåking/ kontroll av at utslippstillatelsens vilkår
oppfylles.
Årsrapport oversendes Larvik kommune innen 1. mars hvert år.
Alle vesentlige endringer/ utskiftinger av produksjonsutstyr av betydning for vilkårene i utslippstillatelsen
skal meldes til Larvik kommune.
Larvik kommune kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår, jfr.
forurensningslovens § 18. Om nødvendig kan tillatelsen tilbakekalles dersom vilkårene i
forurensningslovens § 18 er tilstede.
Dersom virksomheten nedlegges eller stanses skal det gis melding til Larvik kommune om dette. Plan for
avvikling av virksomheten uten brudd på utslippstillatelsen skal da legges fram.

Løpenr.: 44643/05
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FAKTISKE OPPLYSNINGER
Larvik kommune gjennomførte i årene 1997-1999 en generell undersøkelse av steinstøvavrenningen fra
steinbrudd i Larvik. Konklusjonen var at avrenningen er en betydelig forurensende faktor for vassdrag i
kommunen.
I perioden 2000-2003 var det dialog mellom kommunen og steinindustrinæringen om mulige løsninger på
steinstøvavrenningen. Dette ble blant annet forsøkt løst gjennom driftsplanene som er hjemlet i
reguleringsbestemmelsene for det enkelte brudd. Det kom ikke til noen fullgode løsninger, og kommunen
har derfor valgt å løse dette gjennom utslippstillatelser etter forurensningsloven.
I brev av 29.10.2003 ble det varslet at det pr 01.04.2004 ville bli vurdert om driften av bruddet var ulovlig
etter forurensningslovens § 86 punkt 3. Dersom bedriften fremmet søknad om utslippstillatelse etter
samme lovs § 11 innen denne fristen ville slikt vedtak ikke bli fattet.
Bedriften fremmet søknad 26.02.2004. En kontroll av søknaden konkluderte med at den var mangelfull,
og dette ble tatt opp med bedriften i møte 5, mars hvor tilsvarende søknad for Storås Brudd ble
gjennomgått. Jfr. kommunens notat datert 31.03.2004.
Kommunens saksbehandlingskapasitet var i denne perioden meget begrenset, og det var allerede fokusert
på andre bruddområder. Videre framdrift i saken ble derfor forsinket. Det var også en uformell dialog
mellom bedriften og kommunen om ulike losningsalternativer.
Høsten 2004 ble det satt fokus på Eikedalsvassdraget (nedstrøms for Malerød/Vardåsbruddet) fordi
fastboende hadde fått forurenset drikkevannet. Søknaden ble på nytt tatt opp i møte med Lundhs
Labrador DA 06.01.2005, og en komplettert søknad skulle i følge bedriften oversendes pr 1. april 2005.
Søknad ble mottatt 16.06.2005, kunngjort for offentlig høring 08.08. med høringsfrist 07.09.
Det innkom 8 høringsuttalelser, som ble oversendt søker for merknader 15.09. Lundhs Labrador
oversendte merknader i brev datert 03.10.2005. Høringsuttalelser og søkers merknader er lagt til grunn for
vurderingene i denne saken. Oppsummeringen legges som vedlegg til denne saksutredningen.
I tillegg til eksterne høringsuttalelser er det avgitt interne uttalelser fra Helsetjenesten og Gopledal
vannverk v. Kommunalteknikk. Disse tas inn i vurderinger og konklusjoner i saken.
VURDERINGER
En utslippstillatelse skal omfatte alle forurensende forhold knyttet til en virksomhet. Selv om
foreliggende sak har utgangspunkt i steinstovproblematikken, er det andre forhold som også behandles i
tillatelsen. Dette gjelder blant annet støy, støv og avfallshåndtering.
Generelt om steinst vavrennin .
Boring og saging av stein, og knusing av stein under dumperdekk kan produsere mange tonn steinstøv
hvert år i det enkelte bruddet. Vann som brukes til kjøling og støvdemping, og overflatevann som renner
inn i bruddområdet og påvirkes av bruddvirksomheten kalles prosessavløpsvann når det slippes eller
pumpes ut av bruddområdet.
Prosessavløpsvann kan blakke naturlige vannsig, bekker, tjern og vann, og steinstøv kan sedimenteres på
bunnen. Blakking og sedimentasjon skaper en kunstig situasjon for levende organismer i vann
(vannøkologi) og vannkjemien og de limnologiske forhold generelt kan forandres.
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Blakkethet måles som FlU (FNU). Naturlig, upåvirket vann har B1U under 1. I leirjordsområder ligger
imidlertid den naturlige bakgrunnsverdien noe høyere. Meget dårlig vannkvalitet har B'1'Ulik 5 eller over
(SFT 1997).
Resipientens (vassdragets) evne til å ta opp forurensning varierer mye, og avhenger blant annet av
vannmengden og vannføringen i resipienten. Prosessavløpsvannkan endre forutsetninger og kvaliteter for
de aktuelle brukerinteressene og naturverdiene som er knyttet til det enkelte vassdraget.
Brukeinteressene i et vassdrag kan være mange - for eksempel drikkevann, jordvanning, bading, fisking,
turopplevelser og rekreasjon mer generelt. Det forutsettes at resipienten har et intakt økologisk system.
Konkret om avrennin av steinst v til Paulervassdra et Eikedalsbekken o Hallevannet.
Ved påslippet fra bruddområdet oppgir søker et nivå på 193 FTU (sedimentasjonsdammen), 8 FTU i
innløpet til søndre Malerødtjønn og 31 FTU i bekk fra nordre Malerødtjønn. Søkers undersøkelser viser et
gjennomsnitt på 7 FTU i Eikedalsbekken.
Kommunen utførte i perioden 1997-1999rutinemessige målinger i 6 punkter i vassdraget.
I referansepunktet (innløp til søndre Malerødtjønn) var nivået i gjennomsnitt 1,3 B"I'U (n=10)
Ved påslippsstedet for prosessvann var gjennomsnittet 102 FTU (n=12)
I bekk fra nordre Malerødtjønn ga en enkeltmåling 4,7 BTU
Ved innløpet til nedre Paulertjønn var gjennomsnittet 9,4 FTU (n=10)
Ved Eikedalshytta var gjennomsnittet 11,3 FTU (n=3)
Sporadiske målinger etter dette har generelt vist en økning av FTU-verdier. Siste måling 23.11.2005 viste
400 FTU som utslipp fra steinindustriområdet til nedre Malerødtjønn, og 25 FTU i Eikedalen ved
Eikedalshytta. I tillegg ble det registrert et betydelig utslipp av steinstøv med verdier over 1600 FTU til
bekken fra nordre Malerødtjønn. Dette er et øyeblikksbilde som ikke nødvendigvis er generelt.
Brukerinteresser som stiller krav til vannkvalitet.
Den klart viktigste brukerinteressen i dette vassdraget er Hallevannet som drikkevannskilde for
fastboende og hytter, og som reservedrikkevannskilde for Larvik kommune. En rekke av
høringsuttalelsene understreker denne viktige brukerinteressen.
øvrige brukerinteresser er Eikedalsbekken som den viktigste gytebekken for ørretbestanden i
Hallevannet, og gytebekk og leveområde for den lokale ørretstammen i Paulertjønnene. Dette blir
understreket av mange av høringsinstansene.
De rekreasjonsmessige verdiene er betydelige i Eikedalen. Eikedalshytta er et knutepunkt for flere av
turistforeningens merkede løyper. De til dels sterke reaksjonene i høringsperioden må også forstås som en
reaksjon på at et synlig forurenset vassdrag er en betydelig negativ faktor rekreasjonsmessig sett.
Det er påpekt av blant annet Mattilsynet og Helsetjenesten at det er forbudt å forurense
vannforsyningssystem dersom dette kan medføre fare for forurensning av drikkevannet. Med
vannforsyningssystem menes blant annet nedbørsfeltet og vannkilden. Drikkevannsforskriften legger
dessuten et strengt føre-var prinsipp til grunn for aktiviteter i drikkevannets nedslagsfelt. Et langsiktig
føre-var prinsipp må derfor også legges til grunn for utslipp av steinstøv fra dette steinbruddet og andre
brudd i Hallevannets nedslagsfelt.
Vår vurdering er at utslippet av steinstøv må betydelig ned i forhold til historiske og nåværende verdier.
Et generelt krav til turbiditet settes til 10 FTU (FNU) for prosessvann som renner ut av Malerød
steinindustriområde (ved reguleringsgrensa). Til grunn for dette standpunktet legges dels
drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet på 1 FTU ut fra vannbehandlingsanlegg og maksimalt 4
FTU hos abonnent, og dels den klassifiseringen SDT har gitt for tilstand i vassdrag hvor FTU lik eller
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større enn 5 er "meget dårlig vannkvalitet". Standpunktet bygger også på søkerens eget utsagn i brev
datert 03.10.05 om at "alt produksjonsvann fra hele bruddområdet vil ha FTU-verdi under 10." Det heter
videre i brevet at "turbiditeten i Eikedalsbekken vil være under halvparten av dagens nivå (7 FTU)."
Kommunens vilkår på 10 FTU bygger på en forutsetning om at vassdraget har en selvrensingseffekt fra
påslippsstedet ned til det første drikkevannsinntaket som er i Eikedalen. Det er imidlertid liten empiri og
kunnskap rundt dette.
Mattilsynet og Helsetjenestenretter også oppmerksomheten mot utslipp av næringssalter og andre
potensielt toksiske stoffer. Det er reist spørsmål i hvilken grad fosforet i steinstøvet er biotilgjengelig —
det vil si i hvilken grad steinstøvet opptrer som et gjødselstoff i Paulertjønna, Eikedalsbekken og dermed
Hallevannet. For å sikre at bedriften ikke tilfører forurensning til drikkevannski1den,pålegges
virksomheten å beregne transporten av ortofosfat og effekten av dette. I tillegg skal virksomheten gå
igjennom drikkevannsforskriftenstabell 3 og i nødvendig grad dokumentere nivåer av enkeltkomponenter
i prosessavløpsvannet. Drikkevannsforskriften vedlegges.
Mange av høringsinstansene peker på Eikedalsbekken som en viktig økologisk faktor. Spesielt er det
fokus på vassdragets viktighet for gyting og oppvekst av ørret. Eikedalsbekken er den viktigste
gytebekken for ørretbestanden i Hallevannet. Vassdragets betydning for biologisk mangfold er derfor
betydelig.
Kommunen gjennomførte sommeren 2005 en enkel fiskebiologisk undersøkelse i vassdraget som
dokumenterer at det er både årsyngel og ettårig yngel på to lokaliteter sør for Paulertjønn. Det ble også
registrert ørret (stasjonær ørret) i bekken oppstrøms for Paulertjønn. Det pekes i rapporten på at sagstøv
fra steinindustrien er en åpenbar trusselfaktor for bestanden.
Kommunen mener det er nødvendig å få en status på vassdragets økologiske og vannkjemiske forhold, og
pålegger en vannøkologisk undersøkelse.
Vilkår fastsatt etter lovens § 16 vil til enhver tid være gjenstand for ny vurdering, avhengig av ny
kunnskap om generell påvirkning av limnologien og økologien i vannmassene, vassdragets
selvrensingseffekt, gjødslingseffekten, og for den saks skyld også renseteknologiske framskritt. Næringen
har selv erkjent at det er behov for nyutvikling av rensekonsepter for steinstøv i vann.
For å understreke dette fastsettes vilkårene for en periode av 2 år. Vilkårene tas da opp til ny vurdering.
Krav til st utsli

o st vutsli

.

De støykravene som er lagt på ordinær driftstid er i tråd med tidligere anbefalinger fra SFT i rundskriv
TA 506. Kravet er satt som støyimmisjon ved mest utsatte bolig. Bedriften har selv søkt om 50 dBA på
ukedager, og oppgitt normalarbeidstid fram til kl 16 med unntak av dumpere som kjører til kl 19.
Lørdager er det ved behov drift fram til kl 13.
Vi ser ikke behov for å kreve en løpende dokumentasjon av støyutslippet. Dette kan om nødvendig tas
opp hvis spørsmålet reises.
Det er satt grenseverdier for støvutslipp (PM10)i tråd med grenseverdier gitt i Forskrift om begrensning
av forurensning, fastsatt 01.06.2004. Tilsvarende som for støy vil et behov for dokumentasjon av
støvutslipp avventes.
Mil. o

f 1 in s ro ram.

Dette skal være et viktig dokument for bedriftens konkrete oppfølging av utslippstillatelsen. Det er
naturlig at det som i søknaden er skissert som program konkretiseres i tråd med de vilkår som nå
fastsettes. Kommunen vil kontrollere at programmet følger opp vilkårene på en tilstrekkelig måte.
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Miljøoppfølgingsprogrammet har en overvåkingsdel og en del for nærmere dokumentasjon av spesielle
forhold. Kravet om dokumentasjon kommer i stor grad som følge av argumenter i de høringsuttalelsene
som er innsendt.
Både når det gjelder overvåkingsdelen og de konkretiserte dokumentasjonspåleggenevil kommunen som
forurensningsmyndighet ha en løpende dialog med Mattilsynet, kommunen som helsemyndighet og
kommunen som vannverkseier.

Vedlegg:
1 Malerød steinindustriområde - oppsummering av høringsuttalelser og søkers merknader til disse.
Notat FWS 44642/05
Kopi til:
Fylkesmannen i Vestfold
Bjørn Evensen
Elvir Selimotic
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Rådmannen
Notat

Larvik
kommune

Deresref:Vår

ref:Saksbeh:
04/01468-17 Jon Østgård, Telefon: 33171669

Arkivkode:Dato:
4139/1

25.11.05

Malerød steinindustriområde - oppsummering av høringsuttalelser og søkers merknader til
disse.
0

summert hørin suttalelse

Søkers merknad

Mattilsynet

Påpeker Hallevannets status som reservedrikkevann for Larvik
kommune. Derfor vil bestemmelsene for Drikkevannsforskriften være
gjeldende for det omsøkte utslippet. Det pekes på utslipp av
næringsalter (N og P), steinstøv og toksiske forbindelser, og ber
kommunen sette tilstrekkelig strenge krav til utslipp i drikkevannets
nedbørsfelt.

Når det gjelder det konkrete utslippet av steinstøv til vann, henviser vi
til den innledende kommentaren. Når det gjelder utslipp av
næringssalter og andre toksiske stoffer, vil det bli analysert for disse i
miljøoppfølgingsprogrammet.

Laila Strand

Har hatt hytte i områdt siden 1943, og har registrert en betydelig
forverring av tilstanden i Eikedalsbekken etter det ble startet med
saging av stein. Kilen ut fra Eikedalshytta er i ferd med å gro igjen, noe
som gjør det umulig å komme inn med båt. For fastboende og
h teeiere er vannet i erioder nå ue net til drikkevann.

De tiltakene som etterspørres i brevet, vil bli ivaretatt med den
skisserte løsningen beskrevet i utslippstillatelsen og presisert i
innledningen til tilsvaret.

Larvik og Omegn Turistforening

Det er forstemmende å se en forurensningen som steinbruddet
forårsaker, når det leses av søknaden at dette utslippet skal økes. LOT
forventer at Larvik kommune krever at avrenningen blir renset. Med
da ens teknolo i er det kun et s ørsmål om en er o vire.
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Det vil være betydelig forbedring av kvaliteten av vannet i
omkringliggende bekker ved de tiltak som er beskrevet i søknaden og
i innledningen til tilsvaret.

Ove W. Andersen

Hytteeier i Eikedalskilen som må transportere drikkevann hjemmefra.
Han hevder fisken fosvinner fra området. Med litt sigende vannføring i
Eikedalsbekken blir vannet brun, og bading må skje lenger unna.
Forurensningen er allerede spredd ut til øya Danmark midt i
Tverrfjorden. Det kreves at det ikke slippes forurenset vann fra bruddet.

Kjell Næss Hansen med 255 underskrifter
Gjennom søndre Paulertjønn og i bekken ned til Hallevannet er vannet
helt ugjennomsiktig. Steinmelet påvirker plante og dyrelivet. Lyset
stenges ute og hindrer fotosyntesen i vannplanter og plankton,
matkilder og yngleplasser for fisk blir borte.
Hele økosystemer blir påvirket negativt.
Dette godtas ikke. Vannet ved gården er uegnet til vaskevann og
drikkevann. Vannet fra bekken har vært brukt til dette i en generasjon.
Et vannrensefirma hevder det er flere metoder for å rense vann med
steinstøv.
Det er ikke lov å forurense drikkevann.

De tiltakene som etterspørres i brevet vil bli ivaretatt med den
skisserte løsningen som er beskrevet i utslippstillatelsen og presisert i
innledningen til tilsvaret.

Lundhs Labrador vil følge de krav til vannkvalitet som Larvik
kommune pålegger bedriften. Larvik kommune skal forvalte de
forskrifter og lovverk som samfunnet har vedtatt. For øvrig vises det til
innledningen i tilsvaret.

Finn A. Vassbotn m.fl.

Det vises til at målinger som dokumenterer utslipp er tatt i juni under
nedbørfattige forhold og relativt liten drift i bruddet. Målingene er derfor
ikke representative.
Ved full drift i bruddet er vassdragene så forurenset at det ikke er mulig
å se bunnen. I nedbørrike perioder strekker synlig forurensning seg
langt ut i deler av Tverrfjorden.
Argumentet i søknaden om at forurensningen ikke vil være målbar ved
vanninntaket sør i Hallevannet avvises.
Dette har negativ påvirkning på Eikedalsbekken som gytebekk, og på
rekreasjonsverdiene i området. Paulertjønna og Hallevannet skal ikke
være "fangdam" for steinindustrien. Vassdraget er i dag overbelastet,
og en økt utslippstillatelse er uakseptabelt.
Forurensningen har økt de seinere år. Med henvisning til økonomien i
steinbruddsvirksomheten må det være et minimumskrav at utslippet
renses.
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Med de tiltakene som er beskrevet i søknaden og i innledningen til
dette tilsvaret, vil vannkvaliteten til Hallvannet bedres betraktelig, og
mengden steinstøv i bekken vil reduseres til et minimum.
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Naturvernforbundet

i Larvik

Malerød/ Eikedalsvassdraget er det største og betydeligste gyte- og
Tiltak beskrevet i søknaden og i innledningen er allerede satt i gang,
oppvekstområde for ørret fra både Hallevannet og Paulertjønna.
og arbeidet avsluttes i god tid før nyttår.
Malerødtjønna er nå ødelagt som ørretvann.
Bassengets størrelse vil gi stillestående vann i meget lang tid med
Hallevannet er reservedrikkevannskilde for Larvik, men også direkte
god tid til sedimentereing. Delvis resirkulering av vann vil redusere
drikkevannskilde for fastboende og hytter.
fare for overlø p.
Gjennom flere år har det vært en betydelig negativ påvirkning av
Diesellagringen er godkjent. Verkstedhall/ vaskehall vil bli bygd i
vassdraget uten at noe er gjort. Enda mer beklagelig er det at
løpet av 2006, og vil oppfylle myndighetskrav.
kommunen ikke har foretatt seg noe til tross for at saken har vært
fokusert flere ganger.
Det er konkrete merknader til søknadens kapittel 4 om utslipp til vann.
Det kritiseres bedriftens holdning til å foreta avbøtende tiltak, og det er
ingen konkret tidsplan for når tiltak skal skje.
De skisserte tiltakene har en usikker virkning, da de fine partiklene ikke
sedimenterer. I så fall må det stilles ytterligere krav. Målet må være
vannkvalitet slik det var før steinbruddsvirksomheten startet.
Det er konkrete merknader til kapitlet om forebyggende tiltak og
beredskapstiltak. Da dokumentene ikke inneholder konkretisering,
stilles det s ørsmålste n ved sikrin en av diesel- o oretanker.
Rune Lindgren

Fra et naturfaglig ståsted synes bildene estetiske og ille miljømessig.
Det er ille at drikkevann blir utsatt for slikt finpartikkulært steinstøv over
meget lang tid, med bismak og misfarving till følge.
Utestenging av lys reduserer fotosyntesen og dermed primærproduksjonen i vann. Økosystemene, blant annet myrvannet Pauler, er
sårbare. Aluminiumsutfelling vil gi problemer for fisk i bekken og
Hallevannet.
Dette er ikke i tråd med Norges tilslutning til FN's Rio-konferanse om
bærekraftig utvikling.
Slik ressursutnytting krever konsekvensundersøkelser. Det må finnes
nye metoder for rensing enn de som i dag ikke virker etter hensikten.
Utslippene er relativt små og umiddelbart ikke helseskadelige.
Som fagperson reagerer jeg når sårbar natur utsettes for unødvendig
belastnin for vinnin ens sk Id.

NIVA har i rapport 0-93124 påvist en pH i avrenningsvann på 7.
Urørte referansevassdrag har lavere pH. Prosessvannet bidrar derfor
ikke til utfeHingav aluminium.
Det er godkjente konsekvensutredninger knyttet til reguleringsplanen.
Med den store oppsamlingsdammen vil minimale mengder vann
infiltrere omliggende resipienter.

Søker gir en omfattende forklaring / korreksjon av sin egen søknad i brev av 03.10.05. Brevet konkretiserer også de avbøtende tiltak som
ligger i søknaden. Det vises til dette brevet, vår ref. 04/1468, løpenummer 37911/05.
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Larvik kommune
Boks 295
3251 Larvik
(Vetsjon

1:2003)

SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR
DRIFT AV MALERØD STEINBRUDDSOMRÅDE.
Utfylt søknadsskjema skal sendes Larvik kommune, Boks 295, 3251 Larvik I de fleste tilfeller vil det være
nødvendig å benytte vedlegg. Det framgår av søknadsskjemaet når opplysninger skal gis i vedlegg. Dessuten skal
vedlegg benyttes ved plassmangel i skjemaet. Vedlegg skal nummereres i samsvar med punktene i skjemaet/
veiledningen. Vedlegg som er vanskelige å kopiere pga størrelse og fargebruk skal sendes i et tilstrekkelig antall. Ta
kontakt med Larvik kommune om dette ved utarbeidelse av søknaden. Telefon sentralbord: 33 17 10 00.

OPPLYSNINGER OM BEDRIFTEN
Bedriftens navn

LUNDHS LABRADOR DA

Gateadresse

Nedre Fritzøe gt. 1

Postadresse

Postboks 2051 Stubberød

Postnr. / poststed
Kontaktperson

3255 LARVIK

Telefon

33121164

E-post

olve.fossedal lundhs.no

Olve Fossedal

Foretaksnrummer. .....

976228782VAT

Bransjenr. SSB NACE...
Søknaden delder:
Nyetablering

X Eksisterende drifIsforhold

Endret produksjon

Avfallsdisponering

Endrete utslippsforhold
Annet, spesifiser:

Dato for eventuell foreliggende utslippstillatelse

LOKALISERING
Gårdsnummer /
bruksnummer...
Nord-sørØst-vestKartvedleggMålestokk
UTM-koordinater

6649500

Avstand til nærmeste bebyggelse 400
Avstand til nærmeste bolig
Avstand til nærmeste naturområde

Vedlegg 1

N 554000 E

mType
1500 mType

1000

mType

bebyggelse

Fritidsboloig

bolig

Enebolig

naturområde.......

Myrområde

Er området regulert til steinbrudd ?Ja

X

Foreligger det godkjent driftsplan for bruddet?Ja

Nei
Nei X

Er redegjørelse angående interntransport og internt veinett vedlagt? Vedlegg 10Ja

X

Nei

Har virksomheten adkomst direkte fra hovedvei uten nærføring til boligområdeJa
eller annen støyfølsom bebyggelse?

X

Nei
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3. PRODUKSJONSFORHOLD
Areal og produksjonsutstyr

Eksisterende forhold

Planlagte forhold

380 daa

380 daa

Antall vannavkjølte wiresager

4

5

Antall borerigger

12

12

Eksistrerende
roduks'on
150000

Planlagt
roduks'on
180000

Bruddets areal - inklusive tippområder

Steinknuseverk, maksimal kapasitet

Produserte mengder ( konkretiseres i ni3 eller tonn)
Mengde brutt fiell ( tall i m3)
Mengde bearbeidet stein - blokker

7500

9000

142500

171000

Mengde stein levert pukkverk eller ekstern bearbeiding
Mengde vrakstein (skrotstein) til deponi m.v.
Eget steinknuseverk, produsert mengde
Mengde oppsamlet steinstøv for avhending eller deponering

Eksisterende driftstider (klokkeslett fra/til)

Mandag fredag

Lørdag

-

Son /helligdag
-

Generell drift

07.00 —16.00

07.00 —13.00 ved behov

Borerigger

07.00 —16.00

07.00 —13.00 ved behov

Dumpere

07.00 —19.00

07.00 —13.00 ved behov

Sprengning

08.00 —15.30

Verkstedhall og vaskehall
Har bruddet verkstedhall tilknyttet olje-/
fettutskiller ?
Har bruddet vaskehall tilknyttet olje/fettutskiller ?

Ja

Nei X

Ja

Nei X

Dato for godkjenning av
olje/ fettutskiller
Dato for godkjenning av
oljelfettutskiller

Planlagt
bygd 2006
Planlagt
Bygd 2006

Dato for godkjenning av
sanitærmelding

31. mars
1999

Sanitæravløpsvann
Utslipp av
sanitæravløpsvann

Kommunalt
nett

Til
vassdrag

Til sjø

4. UTSLIPP TIL VANN
Eksisterende utslipp
Steinstøv
Utslipp av steinstøv fra
Målt som turbiditet —FTU
bruddområdet til resipient
Målt som tonn tørrvekt
utenfor bruddområdet

Utslipp det søkes om
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år
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15
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30
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30

Stor

bekk.

Ikke

målt

vann

volum

-

Vurdering av resipientens vannføring/ rensekapasitet og andre brukerinteresser , vedlegg. .2

X

Kart som viser plassering av a) behandlingsanlegg/ renseanlegg for steinstøv, b) utslippssted for prosessvann
og overflateavrenning ut fra bruddområdet , vedlegg. .3

X
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UTSLIPP TIL LUFT
Gjeldende konsetrasjonKonsentrasjon
SvevestøvDøgnmiddelMaks.DøgnmiddelMaks.

det søkes om

mikrogram /mikrogrammikrogram
/mikrogam
In3PM10) n-13PM10)(PMio

/

In3 PMIO
Utslipp av svevestøv fra bruddområdet til omgivelsene
Er utslippet av svevestøv fra bedriften målt/ beregnet ?Ja,

beskrivelse i vedlegg:

Er det utført tiltak mot støvflukt fra veier og lasteanlegg ?Ja,

beskrivelse i vedlegg:

7

nei
nei X

STØY
Grenseverdier for støyemisjon det søkes om
Støy, rystelser og vibrasjoner

Mandag-fredag

Generell drift

(ekvivalent støy angitt i BA)

Borerigger

(impulsverdier angitt i dBA)

Generell dumpertrafikk

Lørdag

Søn /belligdag
-

50

(ekvivalent støy angitt i dBA)

Tipping av stein fra dumper (impulsverdier angitt i dBA)
Sprengning

(ønskes utført/ ønskes ikke utført)

Er støy fra alle støykilder i bruddet beregnet / målt ved mest utsatte boliger ?

Ja, se vedlegg

Nei X

7. OLJEPRODUKTER OG AVFALL
Beskrivelse med kart av drivstofflager og lager for andre
oljeprodukter, inklusive sikkerhetstiltak og rutiner, se
vedlegg....4...
Opphevaring og håndtering av farlig avfall ( spillolje og annet
spesialavfall), vedlegg
4
Rutiner for håndtering av eget næringsavfall og husholdningsavfall, og rutiner for å motvirke vffifyllinger, vedlegg...5..

X

Lagring godkjent av
brannvesenet:

X

Avtale om retur av
spillolje med firma:
Tfiknytning til kommunal
renovasjonsordning ? Ja / nei:

X

Norsk
Genvinnin
Norsk
Genvinnin

FOREBYGGENDE TILTAK OG BEREDSKAP VED EKSTRAORDINÆRE UTSLIPP
Gjennomførte forebyggende, vedlegg6.
Beredskapsplan

X

Ingen spesielle tiltak gjennomført

ved ekstraordinære utslipp, vedlegg9.

Beredskapsplan

foreligger ikke

BEDRIFTENS INTERNKONTROLLSYSTEM OG EGEN UTSLIPPSKONTROLL
Er internkontrollsystem
Foretas regelmessige

tatt i bruk?

Ja X

målinger av utslippene?

Utkast til miljøoppfølgingsprogram,

vedlegg

Ja X
8.

Nei, redegjørelse vedlagt
Nei

Vil bli foretatt

X
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Vurderin av resi ient

1

Beskrivelse av rensetiltak
Beskrivelse med kart av drivstofflager og lager for andre oljeprodukter, inklusive sikkerhetstiltak og
rutiner

4
2

Rutiner for håndterin av e et nærin savfall o husholdnin s-avfall

4

Foreb

1

ende tiltak
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Vedlegg 1.
Lokalisering
Malerødbrudd-området
ligger nordfor dagensE-18 trasémellomLarvikog
Langangeni Larvikkommune. Figur 1 viser bruddetpå et kartutsnitt.

Fig. 1. Plasseringav bruddområdet
Malerød.

Vedlegg1

i

Det finnestre separateaktivedriftsenheter
i Malerød-området
somvistpå
ortofotoeti fig.2: Vardåsbruddi nord-øst,Malerødbruddi nord-vestog
Midtbruddeti sør.

Fig.2. På ortofotofra 2002er de tre aktivebruddområdene
avmerket.

Vedlegg 1
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Vedlegg 2.
Vurdering av resipient.
Fra fangdam sør for riggplassen i Vardås går det en tilsig ned til en flat øst-vestgående bekk.
Denne bekken får hovedmengden av tidførselenav vann fra Søndre Malerødtjern, som ligger
like øst for der tilsiget renner ut fia fangdammen. Bekken har et veldig flattgående forløp mot
vest i et myrIendt terreng som løper parallelt med veien inn til steinbruddet. Vannet er
vanligvis grått nedfor tilsiget pga. mengden av finkornede steinpartilder i vannet. Vi vurderer
blakking av denne bekken å ha liten forurensende virkning.
Bekken renner flatt ca. 400 meter før den faller bratt ned mot dalbunnen i vest. Her er bekken
mye klarere, men ved sterk nedbør blir den grå.
I vest finnes en annen bekk som kunne være påvirket av steinbruddvirksomheten,men her er
vannføring meget liten, og vil ikke kunne bidra til noen forurensning av omgivelsene. Denne
bekken kommer fra Nordre Malerødtjern, som ligger nord-vest for Malerød brudd. Dette
tjernet er et myrtjem som i fremtiden skal skrotes ned, og et nytt tjern skal etableres sør for
skrottippen.
Disse to ovenfor beskrevne bekkene renner sammen videre sørover, under E-18 og ut i Nedre
Paulertjønn. Fra Nedre Paulertjønn renner vannet videre sørover i Eikedalen, og ut i nordende
av reservedrikkevannskildenHallevann.
Det er gjort turbiditetsmålingerover en periode på 4 måneder fra juni til september i 2004, og
den gjennomsnittligeFTU-verdien ble målt til 7. Disse målingene er dermed så lave at de ikke
vil påvirke drikkevannskvalitetenved vanninntaket sør i Hallevann.
Vi vurderer det shicat det ikke vil være nødvendig med forebøtende tiltak for å redusere
turbiditeten. Men ved å bruke "føre var"-prinsippet vil likevel vil utslippet Vardås brudd bli
lagt om slik at utslippet fra fangdammen sør for Vardås vil reduseres til et minimum.

Vedlegg 3.
Beskrivelse av dagens situasjon/forbedringstiltak.
Dagens situasjon.
Det finnes som nevnt i vedlegg 1 tre separate driftsenheter i Malerød-området: Vardås brudd i
nord-øst, Malerød brudd i nord-vest og Midtbruddet i sør.
Vardås steinbrudd ligger i nord-øst og er et brudd som går i dypet. Overskuddsvannetfra
kjøling av diamantwiresager, og tilført nedbør, pumpes opp fra nederste nivå i bruddet, 139
moh, (fig. 2) opp til nordligste punkt på riggplassen, som ligger 156 moh. Herfra drenerer
vannet videre gjennom steinmassene under riggplassen og ut til fangdammeni sør (fig. 3).
Vannet bruker relativt kort tid gjennom steinmasseneog ut fra turbiditetsmålingenesynes
settlingseffektenav finkornet steinstøv gjennom steinmassene å være liten.
På riggplassen bores og kiles emnene til ferdige blokker. Denne boringen foregår uten
vanntilførsel.Her b1irdet derfor generert store mengder med steinstøv. Kornstørrelsen på
dette støvet er større enn ved diamantwiresaging,og blir liggende selv ved store
nedbørsmengder.

Pumpe

Rørgate

Fig. 1. Pumpestasjon ned i Vardås brudd med tilhørende rørgate.

Vedlegg 3
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Fig. 2. Illustrasjon hvordan dagens situasjon er i forhold til behandling av overskuddsvann fra
Vardås steinbrudd.

Målinger foretatt av overløpsvann i fangdammenviser turbiditetsmålinger fra 402 til 14,2
FTU målt over en periode på 4 måneder. Den laveste prøven var etter fellesferien,mens den
høyeste prøven ble tatt under den sterkeste flomperioden.

Vedlegg 3
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Foreslåtteforbedringstiltak
Overvannet er planlagt pumpet fra Vardås steinbrudd til Malerød steinbrudd. Rørgaten er vist
med en gui strek på fig. 4. Malerød steinbrudd går, i likhet med Vardås, ned i terrenget (fig.
5). Produksjonen i bruddet er meget liten, og kvaliteten er ikke god. Planen er å legge ned
produksjonen, og bruke det gamle bruddet til basseng for settling av finstoff.

,

Fig. 4. Illustrerer hvordan forbedringstiltaket er tenkt organisert.

Fig. 5. Malerød brudd pr. dato.
Vedlegg 3
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For å få overflaten, og volumet av dammen noe større er det planlagt å heve høyden i sør-vest
til kote 170 moh (fig. 6). Dette er tenkt gjort med først fylle opp med storstein og pukk, og
deretter legge en impermeabel duk. Overflaten av dammen vil bli relativt stor, omkring 7350
m2, og det nederste nivå i bruddet er 154 moh, dvs, at dammen blir 16 meter dyp.
Ved å lage dammen så stor og dyp vil den ha meget stor kapasitet til å lagre vann slik at
vannet blir fanget i lang tid, og suspenderte steinpartikler vil fa mulighet til å settle. Overløpet
vil være over 50 meter, og ikke være konsentrert i form av bekk. Dette vil få eventuell
oversløpsvann ti1sakte å renne over kanten av dammen, og dermed vil mulige rester av
suspenderte steinpartikler kunne få tid til å binde seg til skrotstein og jord/vegetasjon.
Dammen må sikres og merkes forsvarlig i henhold til Bergmesterens krav.

Fig. 6. Illustrasjon ved oppfylling av masse til kote 170 moh for etablering av settlingsdam.

Vedlegg 3
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Tillegg til vedlegg 8. Punkter i miljøoppfølgingsprogram.

Vedlegg 4.
Beskrivelse med kart (vedlegg 4B) av drivstofftank og oljelager.
Plasseringen av dieseltank, oljetank og avfallscontainere er vist på kart i fig. 1.

Fig. 1

Verkstedhall og vaskehall.

Det er bygd en verkstedhall og en vaskehall på den nordlige delen av riggplassen. Det finnes
ikke olje-/fettutskiller knyttet til verkstedhall/vaskehall, men det er planlagt et nytt verksted
som skal bygges i 2006 som skal ha disse fasilitetene.

Vedlegg 5. Rutiner for håndtering av eget næringsavfall og husholdnings-avfall.
Vi har avtale med Norsk Gjenvinningom håndtering av alle avfallsfraksjoneri henhold til
avtale. Avtalen er scannet inn og vedlagt.

die

Norsk
rill#.115̀ Gjenvinning

Avtaleparter
Denne avtale er inngått
Lundhs Labrador DA
Organisasjonsnummer 976228782
Nedre Fritzøegt I
Postboks 2051 Stubberød
3255 Larvik
Kontaktperson: Olve Fossedal
Telefon: 33121164
Telefaks: 33185535
E-post: olve.fossedal@lundhs.no
Og
Norsk Gjenvinning AS
Organisasjonsnummer 937 270 062
Grinda
Postboks 153 økern
0509 Oslo
Kontaktperson: Alexander V. Gundersen
Telefon: -447 33135469
Telefaks: 4-47 33135450
E-post: alexander.v.gundersen@ng.no

Formål
Det er ved denne avtale inngått samarbehlsavtale om avfallshAndtering mellom Lundhs Labrador DA heretter
kalt LL og Norsk Gjenvinning AS heretter kalt NG vedrørende håndtering av følgende avfallsfraksjoner:
bioenergi, EE-avfall, jern og metall, plast, returpapir, sikkerhetsmakulering og spesialavfall.
Denne avtale skal sikre at avfallet blir håndtert på en miljøvennlig måte og i tråd ined de til enhver tid gieldende
lover og regler.

Dolcamentasjon
I avtalen mellom LL og NG inngår også produktet "Grønt Ansvar".
Grønt Ansvar skal ivareta all dokumentasjon vedrørende den totale avfallshåndtering.

Vedlegg 5

GrontAnsvarinneholderfolgendeavsnitt
01 Grontansvar
02 Bakgruan,hensiktog målsetning
03 Kartleggingog tiltak
04 Myndigheter,loverog forskrlfter
05 Ilåndteringsrutiner
06 Oppsamlingog transport
Melde-og tammerutiner
08 Rapportering
09 Revisjon

4, Samarbeidsvilkår
bIGforplikter
seg til å gjørerelevanteloverog forskrifter
tilgjengeligog varsledersomdetkommer
nyeeller
foretasendringer
icksisterende.Detteliggerpå vårehjernmesider
www.ng.no. Juddiskansvarpålagtdenannen
partovenhasikkeveddenneavtale.Forpliktelsen
omvarslingvednyeellerendringi gjeldendeloverog
forskrifter
forutsetter
at detteer gjortkjentforNG.
GrøntAnsvar-håndboken
er NG sin eiendornog skaltillakekventsfil NGvedsamarbeidsavtatens
oppbør
og/ellervedopphørav de undediggendeavtaler.
Gjennomsamarbeidsavtalen
kandeti aerskiltetilfettergis anledning
til å benytteGrøntAnsvari markedsføring.
dog skaldetteskjei trådmedde retningslinjer
gittav NG.
NG garanterer
at allederestjenesterblirutførtettergjeldende
loverog forskrifter
og at avfalktblirbehandlet
på
en mithimessig
forsvarligmåte.NG harfordetteforailaingsgaranti
og allenødvendigekonsesjoner
og tillatelser
frarelevantemyndigheter.
1L forplikter
seg til å gi korrekteopplysningerom avfalletog håndtetedetteater NG sineanvisninger.
Spesielt
for spesialavfall
nevneskravtil at deldarasjonsskjema
er korrekt
utfyltog signertav IL Feil på
deldarasjonsskjema
kangi skadepå menneskerogfellermateriell
ved viderehåndtering.
Dettevil kunnemedføre
erstatningsansvar
og!elkrtilleggi pris.

5. Hindteringssteder
Følgendehåndteringssteder
inngåri avtalen:
østskogen
Alhnenningen
Hauane
Bjørndalen
Storås
Stålåker
VerlatedIlegdal
AS Granit
Vardås/Malerød
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Håndteringsrutiner
6.1 Panufnanin
Lukket 8m3 kombicontainer —hentes på anrop.
6.2 Metall.
Åpen lifteontainer, eller hentes som stykkgods ved behov.
6.3 Restavfall.
Lukket 8m3 kombicontainer —hentes på anrop
§.4 Far112 avfall.
Fat på 200 eller 60 liter. Merkes tned OPAL lokk som indikerer avfallstype.
1
fraks'o
kal rteres
Oljefilter —fat med lokk
Spraybokser —fat med lokk
Frostveske —fat med tokk
Batterier pall med karmer
Lysstoffrør —beholder
Spillolje —fat med lokk
Spillolje— tank refunderbar
.Slamutskitler —tank

farli rtvfall-

Priser
7.1 Paon/patdr.
Tørnming av 8.m3 kombicontainer på rute.
Mottaksavgift for papp/papir
Leie av 8.m3 kombicontainer.

kr.
kr.
kr.

250.00. pr.gang.
0.00.pr.tonn.
180.00. pr.mnd.

7.2 Metall,
Kreditering for metall blir gjort euer hver levering,
etter den beste prisen i markedet.
Restavfalt.
Tømming av 8.m3 kombicontainer på rute.
kr. 250.00. pr.gang.
Avgift på restavfall
kr. 1000.00.pr.tonn.
(Dette er en spesialpris som er laget bare for LL og gjelder ut hele år 2003.)
Containeren blir veid hver gang.
Leie avIlm3 kombicontainer.
kr. 1804)0. pr.mnd.
7.4 FarligAvfall
Oljefilter
Spraybokser
Frostveske
Batterier
Lysstoffrøreske (Plass til ca 68 rør)
Spillolje på fat euer markedspris
Spillolje på tank etter markedspris
Henting/bytting skjer en gang pr.mnd.
(Dette gjelder alle brudd samme dag.)
Spilloljetank tømmes på anrop fra dere.

refunderes mcd
refunderes med
refunderes med

4.00. pr.kg.
11.50. pr.kg.
4.50. pr.kg.
0.30. pr.kg.
150.00. pr.eske.
0.80. pr.liter
0.90. pr.liter
250.00. pr.sted.

g-P-gg'g"g'Prg

Slamutskitter tømmes på anrop fra dere for timepris.
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Atle priser
For transport avtalt utført på virkedager mellom kl. 16 - 21, beregnes et tilleggpl 50%. For transport avtalt utført
på virke-dager rnellom kl. 21 07, samt for helligdager og tiden mellom fredag kl. 21 og mandag kl. 07,
beregnes et tillegg på 100%.
7.5 Leie av coataisere
Alle containere14es for en månedlig leie på 180.00.pr.mnd. Disse kan kjøpes ut etter 2 års leleperiode.
Ny kjøpspris for containerne er kr 10.000.pr.stk. Dere har da betalt kr 4320 pr stk. Kjøpestunmenblir da kr.5680

Foree Majeure
Ved force majeure er begge parter fritatt for I oppfylle avtalen st lenge foree majeure situasjonen vater. Demom
force majeure ønskes påberopt av en part, ml dette straks meddeles skriftlig til den annen part, som på sin side
mi gi skriftlig melding Innen 8 dager etter mottagelsen, dersom han vil gjøre gjeldende at det ikke er grunalag
for force majeure.
Som force majeure regnes forhold som gjør det sterdeles byrdefullt for en av partene å oppfylle avtalen. Slilte
forhold er krig, streik, lockout, brann, maskinhavari, bestemmelser fra myndigheter,miljøforskritler,og lignende.

Valighet
Denne avtalen trer i kraft OL04.2003 og gjelder fram ü 01.04.2005 pådevilkår som her er avtalt.
Avtalen kan
doretter forlenges etter nzrmere samtaler mellompartene. Avtalen kan sies opp med 3 måneders
skriftlig varsel
av begge parter.

Voldgift
Tvistom denne samarbeidsavtales praktisering etter forståelse løscs I mangel av minnelig ordning ved voldg18 I
henhold til tvistemålslovens kapittel 32.

Samarbeldsavtalen er utstedt i to originaleksemplater, ett til hver av partene.

Larvik, 10.02.2003
For Lun

s

Thor Lundh
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rador DA

For Norsk Gjenvinning AS

Aletrander V. Gundersen
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Vedlegg6.
Forebyggendetiltak.
I vedlegg 4 beskrives hvilke tiltak som er gjort for å sikre lager av drivstoff og olje. Hvis
rullende materiell skulle fa et oljeutslipp under transport vil i de fleste tilfeller oljen drenere
mot de dype bruddene som finnes.
Hvis oljeutslippet skulle foregå på sørsiden av vannskillet, slik at oljen drenerer mot sør, er
det etablert fangdam sør for riggplassen vist på vedlegg 3. Ikke i noen tilfeller vil det være
store mengder med orje som lekker ut.
Den eventuelle oljen som ender opp i dammen vil samle seg på toppen av vannflaten.
Dammen har en snorkel som stikker flere meter ned i dammen slik at oljen ikke vil unnslippe.

Vedlegg 7. SINTEF-RAPPORT Kommentarerstøv og støy.

Dette vedleggetkommentererforholdi forbindelsemed
problematikkom støv og støy i bedriftengenerelt.

Kommentar:
Som en viktigkommentartil denne rapportenmå sies at den
sterktstøyende luftdrevnesvallerammennå er tatt ut av
produksjon,og er erstattetmed hydrauliskstøysvaktutstyr.
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G S1NTEF
1 INNLEDNING
Høsten 2001 ble det utført støv- og støymålinger ved Lundhs Labrador I Larvfic.Støvmålingene
ble utført av Tfesehew-Frilzøe AS, Bedriftshelsetjenestenv/Mette Moen med utstyr utlånt fra
sintuvBygg og miljø, Berg og geoteknikk. Resultatene av støvmålingcne ble rapportertpr fax
14.09.01. Støymålingencble utført av Yrkes-og miljømedisinsk avdeling ved Telemark
Sentralsykehus,og rapportert den 04.09.01.
SINTEF ble bedt om en kommentar til de utførte støv- og støymålingene. Som underlag for
støyvurderingenefikk vi tilsendt rapporten med resultater fra støymålingene (49 sider inkL
kurveurskrifter+ diskett). Ragporten inneholdt ikke opplysninger om målepunktenesplassering
og tYPearbeldsePerasjon,ngbeller fidre produksjons- eller klimadata for måleperioden.Disse
dataene har vi nå fått (pertelefon uke 212002).
det følgende kommenteres støv- og støymåling på bakgruna av foreliggende infonnasjon.

2 STØV
Prøvetaking og analyse
StøvmAlingeneble foretan etter standard ratiner med prøvetakingsutstyr av type Casella pumper
med 37 mm støvfater for totalstøv og respinbelt støv. Måling av respirabelt støv ble foretatt med
syklon. Instrumentering var utlånt fra SINTEF Bygg og miljø, Berg- og geoteknikk
Bruksanvisning for prøvetaking var vedlagt.
Det ble tatt i alt 4 støvmålinger. Det antas at dette ble gjort ved personlig rnMing ved at de
respektive arbeldstakere bar målentstyret på seg under målingene. Prøvetakingstiden har variert
noe ide enkelte TeMingene.linåledataene som ble oppgin ved retur av støvprøvene er
drifisforhold og pauser angitt. Det antas at prøvetaking av støv foregikk I hele den tidsperioden
som er angitt, inklusive pauser.
Filter og filterholdere var før og etter prøvetaking preparen, behandlet og analysen etter de
standard prosedyrer vil har anvendt i enkrekke ved denne type
Støvfiltrene ble glødet etter veling for å finne et relativt forhold mellom uorganisk og organisk
andel av støvet. I uorganisk støvfraksjon dominerer normalt mineralstøv, mens bLa. oljetåke(fra
trykkluftutstyr) og sot (fra hjullaster) normalt dominerer den organiske partikkelfiaksjon.

Resultater
Resultatene av støvmålingene framgår av tabell 1. Her er angitt total partikulær avsetning i
samt fordniing av uorganisk (mineralsk) og organisk traksjon (antas 5.være priamrt
oljetåke). Av bilag 1 fremgår data knyttet til selve prøvetakingen.
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Tabell1.
Dato

Milepunkt

Total
støvkons

Minoralsk Organtsk
andel
andel
hn2

22/8-01
23/8-01

Luttcirevet
svallramme
v/ RuneDaien
"v/
BlørnarKlevetand
Hydraulisk
svallramme
v/AmeRingdal
Tamrock
MaxiFlexlv Kntrt
Aasnes
Admintstrativ
norm

9,1

9,75

0,65

0 resairebelt
7,01
7,29
6 13
5,92
10totat
5.

0,28
o 21
1 (oljetåke)

atøv

Av tahell1 fremgårat samtligemåleresultater
liggerunderadministrativ
nonnved8 timer
eksponerktg.
Denenemålingenpå respirabelt
støv (medsyklon)visernnli,dvsdetble ikkefunnet
avsetningav støvi filteret.HellerBrkeble detfannetpartilder
vedkontrollavfilteroverfiaten
i
milaoskop.Detteindikerer
at støvpumpen
fickeharblittslått,elleratinnløpettil syklonenpå en
ellerannenmåtecrblittblokkert(havnetinnenforkjeldress?).
Denneprøvenmåderforansessom
mislykket.
Plereanalyserav mineralsammensetning
forLarvikitt,inkLsagstøvetfraHananc,Viser atstøvet
ikkeinneholder
påvisbare
mengderkvarts(dvs.kvartsinnholdet
ermindre0,2 vekt%).Støvet
inneholder
hellerikkeandremineraltyper
sommanspesteltbørværeoppmerksom
på
helsesammenheng.
Detvil si atstøvetkarakterlscres
somikkesillkosefarlig,
mensomgenerelt
inert(sjenerendc)
utenkonkretrislicoknyttetoppmot enkeltesposinke mlneraltyper.
Likefullt
måmankonrinnedig
hasonamåtactuing
å iedusereeksponeringen
forstøvforarbeidstaker
til et
lavestmulignivå,Dettefordialletyperstøvvil kunneføretilnedsattlungefunksjon,
og også
ubehag,baremaner utsattfornokstøvoveren tilstrekkelig
langtidspatiode.
Da støvetikkeinneholder
kvartsvil administrativ
normwere10 raglm3
fortotalstøvog 5 rag/m3
forrespirabelt
støv.Til sammealigning
vil.Illsvarende
normerforrenkvartsvære0,3 respektive
0,1 mg/m3fortotalstøvog respirabelt
støv.,Fravaer
av kvartsgjøratstøvfraLarvikitt
derfor
anseessomlangtmindreproblematisk
i adiZdsmiljasammenheng
ennkvartsholdig
støv.Lfice
fulltmåselvffigeligden overordnede
målseningwere å begrenseeksponeringen
forstøvmest
mnliguansettstøvtype.Rksponering
for alletyperstøv i høyekonsentrasjoner
overlangnoktid
vil kunneføretil nedsattlungefunksjon,
og uhlwnegative symptom,selv omdetficke
nødvendigrvis
utviklersilikosej1nderlagog dokumentasjon
om dettevil bli ovelsendtperpost
sammenmedrapporten.
Nårdetgjelderdc måltenivåav srøvliggersomnevntdetteunderde administrative
normer.Det
erfor lite antallmålingertil å trekkebastantekonklusjoner
om hvasomerrepresentativt
støvnivå
for dennetypearbeldsoperasjon.
Mengenereltmå det sies somen tommelfingerregel
at derman
liggerunder1/3 av administrativ
normkanstøvsituasjonen
karakteriscres
somtilfredsstillende.
Mellom 1/3 av norm og opptil nonnverdibørdet gjøresfierem§linger for å se om målingene er
representative
på dettenivå.Ilvis de er detmåtlitaksettesinnpånoesiktfor å redusere
støvlconsentrasjonene
til under1/3 av norm.Overnormverdier støvsituasjonen
ikke
tilfredsstillende,
og etkakmåsettesi verkumiddelbart.
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Med denfokuseringeo
somnå orpå støv1mangesammenhenger
menerjeg atnyestøvmålinger
veddennebedriften,
ellerandrei området,
børomfattefleremålinger
overnoenIleredagerenn
hvatilfellethatveddenneundersøkelsen.
Detteforå få et statistisk
bedregrunnlag
foråvurdere
denreellestøveksponering
for de enkeltearbeidstakere
knyttetiii ulikearbeidsoperasjoner
og
arbeidsområder.

3 STØY
Prøvetaldngog auelyee
Målingene
avstøyble utfiartav yrkes-og miljømedisinsk
avdelingvedTelemark
sentralsykehus.
Instrumentet
somblebenyttetundermålingene
var enNorsonle116medmikrofon
typeCKMV222somfestesvedøret.Detble tattutdiagram
somviserstøynivåene
måltsomL(A) og
Peak(C)venlieri 5 sekundersintervaller
overhalvtimersperioder.
I tilleggervisttabeller
som
viser1(A) og Peak(C)overde sammehalvtimersperiodene.
Detteunderlaget
harvi mottatt
per
post,sammenmeddiskett(Baceifil).Hermaugletopplysnbger
ommålepunktenes
plassering
og
typearbeldsoperasjon.
Disse dataeneharvi nå fått.
Detbleforman4 stkpersonmilinger
over4 dagerpå4 ulikearbeidsoperasjoner:
20.08.01 kl. 12.50-14.50

Luftdrevet
svallranmie
v/RuneDaltn
71.08.01 kL 09.30-15.00

KomatzuWAhjullasterv/GeirHalvorsen
72.08,01, kl. 09.15-1330

Sagerv/HalvardF. Andersen
23.48..0.1kl. 07.30-16.00
PC200 Tamrock,svallramme
v/StianGrønnerød
Datatnefrastøymålingene
er omfattende
(ea50 sider),og både5 sek-intervallene
og
halvdmersverdiene
kangjøres til gjenstand
foromfattende
analyser.
Mendamål5agene
ergjort
overuliketidsperloder,
og jeg ikkekjennertil bakgrunnsnivått
forstøy1de øvrigeperioder
av
skiftethvordetikkeble målt,erdetkunforetattenrelativtenkeltvurdering.
Luftdrevetsvallramme
Målinger
over4 halvdmersperioder
viser1."(A)-nivåfra107,2iii 114,1,medenPeak(C)som
oversbider130forsamtligeperioder.Hvasomblir1,4(A)overskiftetvil kreveen delantagelser
og forutsetninger,
somvft gjørevurderingen
usikker.Mennaneettkanmankonkludere
medat
manharoverskridelser
av 85 dBAog 130dBC.Hørselvem(gjerneøreldokke
+ evt,individuelt
tilpassedeørepropper
medakustiskfiltersommangealleredebruker)måuansettbenyttesved
dennearbeielsoperasjon.
KomatznWAbjullaster
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Her varierer 1-M(A)over de enkelte måleperiodenefra 55,3 til.93,6, og Peak(C) fra 95,8 ed 145,5.
Også hcr medfører en vurdering av
over skiftet at det Må gjøres antagelserom
bakgrunnsstøynivåi de perioder hvor lasting fidm foregår. Men også her bør det brukes hørselvem
generelt, selv om 1.(A) kan ligge noe under 85 dBA over skiftet.
Sager

Hervarierer1.,(A) for de enkelte perioder fra 73,2 til 88,2, og Peak(C) fra 119 til 123,5.Dette
viser at dBA kan ligge under 85 dBA over skiftet, og at Peak(C) fickeoverskrider 130. 1lørselvem
skulle derfor ikke vrere nødvendig å benytte kontinueffig ved denne atbeidsoperasjon.
PC $0 Tamrock svaleramme
Variasjon,i 1.,„1(A)
er 48,4 til 110,3, og for Peak(C) fra 91,8 til 145,7. Konklusjonenher er den
samme som for luftdrevet svakramme: bruk hørselvern.
Dette var en relativt enkel vurdering av støysituasjonenfor de 4 ulike arbeidsoperasjonenesom
bIe målt. Vurderingea kan gjøre mer omfatrende og detaljert ut i fra de foreliggende måledata.
Men det er sannsynlig at konklusjonen vil bli den samme som den som er gitt ovenfor.
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Vedlegg 8.
Beredskapsplan ved ekstraordinære utslipp
G'elder ved ekstraordinære utsli

av bens

diesel o ofe rodukter.

Tiltak

Telefonnr.

Dokumentas'on

Til 'en eli het

Ring lokalt
brannvesen

33171746
eller 110

Beredskapsplan

Ring kommunen
v/miljøvernsjef og
meld fra hva som har
skjedd og hvor dette
har skjedd
Miljøvernsjef avgjør
om SFT skal
kontaktes
Kontakt drifisleder

33171000 / 98231669

Beredskapsplan

Oppslag og som
vedlegg i HMSinternkontrollsystem
Oppslag og som
vedlegg i HMSinternkontrollsystem

Bruk gjeldende
telefonliste

Telefonliste

Versjon 26.05.2005

Oppslått i alle brudd

Vedlegg 9.
Beskrivelse av miljøoppfølgingsprogram.
Bedriften legger opp til en ukentlig måling av turbiditet av prosessvannet fra produksjonen de
første 6 månedene etter igangsetting. Deretter vil det bli foretatt månedlige målinger. Det er to
bekker som vil drenere området og prøvepunktet bli er vist på vedlegg 3 som rødt

ProvepunktA.
Målingene vil bli gjort internt og med egen turbiditetsmåler. Målingene rapporteres til
kommunens saksbehandler.
Beskrivelse av rensetiltak finnes i et eget vedlegg 3. Bedriften forventer at utslippet etter at
disse tiltakene er innført som meget begrenset, og dermed ha meget liten effekt på
resipientens kvalitet.
For å etablere den nye rørgaten mot nord. Denne omleggingenvil bli gjort umiddelbart.

Vedlegg10.
Redegjørelseangåendeinterntransportog interntveinett.
Vardåsbrudd.
På vedlegg 2 finnes et flybilde fra sommeren 2002 som viser bruddets beliggenhet og
veinettet som benyttes.
Transport av skrot fra Vardås til deponi utgjør hoveddelen av veibruken. Denne transporten
går med dumper og hjullaster. Deponiet i Vardås ligger ca 250 meter rett øst for riggplass.
Transport av blokker skjer ved at emner av stein transporteres med hjullaster fra
produksjonsplassen i bruddet til riggplassen, for boring og kiling til ferdig blokkstein.

Malerødbrudd.
Alle emner som produseres går med hjullaster til riggplass i Vardås for å bli formet til ferdig
slagbar blokkstein.
Transporten av skrot fra Malerød til deponi utgjør som i Vardås hoveddelen av transporten.
Skrotplassen ligger drøyt 200 meter sør-vest for Malerød-bruddet, og transporten foregår med
hjullaster.

Midtbruddet.
Alle emner som produseres går med hjullaster til riggplass i Vardås for å bli formet til ferdig
slagbar blokkstein.
Transporten av skrot går med hjullaster til samme skrotområdet som for Malerød, rett vest for
Midtbruddet.

Vedlegg 11

Tiltak mot stovflukt fra veier.
Det blir ved behovspredtut kalsiumkloridpå veienemed egentraktor slikat eventuelle
støyplagerminimaliseres.

