FYLKESMANNEN I FINNMARK
Miljøvernavdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Birasgáhttenossodat

TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS
TIL DEPONERING AV
VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON,
SØR- VARANGER KOMMUNE
I medhold av forurensingslovens §§ 6, 11 og 29 gir Fylkesmannen i Kirkenes Ferdigbetong
AS tillatelse til deponering av vaskevann fra betongproduksjon på Skittippen industriområde,
Kirkenes, Sør-Varanger kommune.
Dersom tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 1 år etter tillatelsens ikrafttredelse, skal Kirkenes
Ferdigbetong AS sende Fylkesmannen en redegjørelse for status eller virksomhetens
omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere om det er nødvendig med endringer i tillatelsen.
Tillatelsen kan endres og omgjøres etter forurensningsloven § 18.
Overtredelse av tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven §§ 78 og 79, med
mindre forholdet går inn under andre straffebestemmelser. Forurensningsmyndighetene kan
fastsette forurensningsgebyr for å sikre at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, jf.
forurensningsloven § 73.
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Risikoklasse1
4
Sist endret:
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Jf. Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid med
tillatelser og kontroll etter forurensningsloven
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Vilkår
1. Juridiske vilkår
1.1 Underlag for tillatelsen
Denne tillatelsen er basert på følgende lover, forskrifter m.v.:







Lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall, med senere
endringer. §§ 11, 16 jf. § 29 gir grunnlag for tillatelsen.
Forskrift til Forurensningsloven av 01. juni 2004, avfallsforskriften.
Forskrift til Forurensningsloven av 01. juni 2004, forurensningsforskriften.Forskrift av
6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter,
internkontrollforskriften, H-2093. Forskriften har grunnlag i Forurensningsloven,
arbeidsmiljøloven , produktkontrolloven m. fl.
Retningslinjer for begrensning av støy fra industri m.v., TA-506, 1985.
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, TA-1442/2012,
Miljøverndepartementet

1.2 Tvangsmulkt
I medhold av forurensningsloven § 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt for å sikre at
tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.
1.3 Overtredelse av vilkårene
Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven. Ved
overtredelse av tillatelsen, eller vilkårene knyttet til denne, kommer forurensningslovens kap.
10 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.
Vesentlige eller gjentatte brudd på tillatelsen og vilkårene kan medføre at tillatelsen
innskrenkes eller inndras.

2. Rammevilkår’
2.1 Rammer
Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av ferdigbetong. Tillatelsen er basert på et
årlig utslipp av vaskevann på 2300 m3. Ved vesentlige endringer skal bedriften søke om
endring av tillatelsen, selv om utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene. Bedriften er
selv ansvarlig for avtaler og kontroll for å sikre at råstoffene ikke er forurenset.

3. Generelle vilkår
3.1 Plikt til å unngå utslipp
All forurensning fra bedriften er uønsket.
3.2 Energieffektivitet
Bedriften skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å
oppnå en mest mulig energieffektiv virksomhet ved anlegget.
3.3 Forbud mot overdragelse av tillatelse
Tillatelse kan verken helt eller delvis overdras til annen virksomhet uten samtykke fra
Fylkesmannen i Finnmark.

2

3.4 Nærmiljøtiltak
3.4.1 Generelt
Eieren av tillatelsen skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulempene som følge av
deponidriften reduseres til et minimum.
3.4.2 Støy
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke
overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte
fasade:
Dag (kl. 07-19)
LpAekv12h
55 dB(A)

Kveld (kl.19-23)
LpAekv4h
50 dB(A)

Natt (kl. 23-07)
LpAekv8h
45 dB(A)

Natt (kl. 23-07)
LA1
60 dB(A)

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på
bedriftsområdet og lossing/lasting av avfall. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet
og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av
grensene. Bedriften skal sørge for å tilfredsstille Klifs ”Retningslinjer for begrensning av støy
fra industri m.v.” (TA-506) ved nærmeste boligbebyggelse.
3.4.3 Støv
Virksomheten skal redusere utslippet av støv mest mulig. Tiltak for å begrense støvutslippet
skal synliggjøres i bedriftens internkontrollsystem.

4. Utslipp og overvåkning
4.1 Sanitæravløpsvann
Bedriften plikter å følge de krav kommunen stiller for utslipp av sanitæravløpsvann.
4.2 Vann som slippes ut
Bedriften skal samle opp vann fra anlegget og i størst mulig grad benytte vannet inn i
produksjonen, gjenbruke vannet.
Vann som slippes til grunn skal være innenfor angitt deponeringssted. Fylkesmannen
legger til grunn at utslippspunktet er avklart med Sør- Varanger kommune.
Konsentrasjonen av tungmetaller skal holdes under følgende grenser:
Parameter
Bly
Kadmium
Kobber
Krom totalt
Kvikksølv
Nikkel
Sink

Utslippsgrense, mg/l
0,1
0,02
0,2
0,1
0,005
0,5
0,5

Bedriften skal innen 31. desember 2012 ha lagt frem dokumentasjon på hvor store
vannmengder som lar seg gjenbruke og hvor mye vann som vil bli sluppet ut pr døgn og pr
år. Fylkesmannen vil vurdere dokumentasjon og komme tilbake med nye krav til utslipp av
vann, volum om vi ser det hensiktsmessig.
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4.3 Overvåkning
Bedriften skal innen 31.desember 2012 ha fremlagt forslag til overvåkingsprogram gjeldende
vann.
Minimumskrav
 Prøvetagning av vann 4 gang pr. år på parametere i vilkår 4.2
 Registrering av vannmengde

5. Beredskap mot akutt forurensning
5.1 Forebygging av akutte utslipp
Bedriften plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutte
utslipp. Tiltakene skal være basert på systematisk gjennomgang av bedriftens virksomheter.
Bedriften skal ha gjennomført en risikovurdering av virksomheten, med henblikk på mulige
kilder til akutte utslipp. Risikovurderingen skal oppdateres når for eksempel nye prosesser
eller avfallstyper tilsier dette. Vurderingen skal omfatte all risikobetont håndtering av farlig
avfall som kan medføre akutte utslipp med fare for helse- eller miljøfare av betydning.
5.2 Beredskapsplikt
I den utstrekning virksomheten ved bedriften representerer en risiko for akutt forurensning
skal bedriften sørge for å ha nødvendig beredskap for å hindre, oppdage eller stanse slik
forurensning. Beredskapsplikten omfatter også utstyr til å fjerne og begrense virkningen av
forurensningen. Bedriftens beredskap skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt
forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe.
5.3 Varslingsplikt
Akutt forurensing eller fare for akutt forurensning skal varsles i samsvar med forskrift om
varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.92. Dette skal være
beskrevet i bedriftens internkontroll. Dessuten skal bedriften ved slike uhell straks varsle
Fylkesmannen i Finnmark og Sør- Varanger kommune.
5.4 Øvelser
I den utstrekning virksomheten ved bedriften representerer en risiko for akutt forurensning
skal beredskap mot akutt forurensning øves. Rapport fra øvelser skal oppbevares og kunne
framlegges på forespørsel fra Fylkesmannen.

6. Kontrollklasse, internkontroll, rapportering
6.1 Kontrollklasse
Bedriften er plassert i kontrollklasse 4.
6.2 Internkontroll
I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. resolusjon 06.12.96, plikter bedriften å innføre og
utøve internkontroll i sin virksomhet. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at
aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i aktuelle lover, forskrifter og tillatelser. En
naturlig del av et internkontrollen vil for eks. være kontrollrutiner, prøvetaking og hendelser/
avviksbehandling for samtlige aktiviteter.
Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.
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6.3 Journalføring, rapportering
Bedriften skal føre journal for mengde utslipp av vann til grunn, prøvetagning av vann
håndtering av næringsavfall produsert ved bedriften.
Journalene skal være lett tilgjengelige ved inspeksjon. De skal oppbevares i minst 3 år.
Forurensningsmyndighetene kan pålegge bedriften å sende forurensnings- myndighetene
eller andre som myndighetene bestemmer, kopier eller sammendrag av alle journaler.
Fylkesmannen vil ha innsendt rapport innen 1. mars 2013 for kontroll av første års drift. Etter
dette skal rapport kunne fremvises ved kontroll.
6.4 Utskifting av utstyr
Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskifting av utstyr som gjør det teknisk mulig
å motvirke forurensningene på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal den
ansvarlige på forhånd gi fylkesmannen melding om dette, jf. forurensningsloven § 19.
6.5 Driftsstans, nedleggelse m.v.
Driftsstans utover 4 måneder skal meldes til Fylkesmannen i Finnmark.
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt skal det gis melding til Fylkesmannen i
Finnmark i god tid før start er planlagt.
6.6 Tilsyn
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de disse bemyndiger
å føre tilsyn med anlegget til enhver tid.

7. Avfall
7.1 Levering, håndtering og lagring av avfall
Næringsavfall skal leveres godkjent avfallsanlegg. Denne tillatelsen griper ikke inn i
avfallsbehandlers rett til å stille spesielle krav til avfallets sammensetning. Avfall skal i størst
mulig grad minimeres ved å inngå som ressurs i egen eller annen produksjon.
Farlig avfall skal håndteres i samsvar med avfallsforskriften, kapittel 11 farlig avfall. Farlig
avfall som lagres i påvente av levering/henting, skal være merket slik at avfallet kan
identifiseres, og skal sikres slik at lageret ikke fører til avrenning til grunnen, overflatevann
eller avløp. Lageret skal også være sikret mot avdamping av forurensning til luft. Lageret skal
dessuten være sikret mot adgang for uvedkommende.
Bedriften har ikke tillatelse til å brenne avfall. Det er ikke tillatt å deponere avfall på
bedriftens område, se avfallsforskriftens kap 9.
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