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Vedtak om endret grense for pH i prosessavløpsvannet
------------------------------------------------------------------------
Klima- og forurensningsdirektoratet endrer grenser for pH i prosessavløpsvannet 
slik at pH skal være i området 7,5-10. Vedtaket kan påklages innen 3 uker. 
______________________________________________________________

Vi viser til møte 25. januar 2011 og søknad datert 28. januar 2011 der dere søker om 
endret grense for pH i prosessavløpsvannet. Videre viser vi til varsel om endring av 
tillatelsen av 2. mars 2010 og drøftinger som gjelder økonomisk sikkerhet for lagret farlig 
avfall. 

Klifs avgjørelse og begrunnelse
Dere søker om at grense for pH i utslippspunktet skal være 7,5- 10 som er en endring fra 
gjeldende grenser for pH i utslippspunktet på 7,5-9 i tillatelsen av 22. juni 2009. 

Avløpet går til Sunndalsfjorden, og mengde avløpsvann er liten. Endringen det er søkt om 
vil etter vår vurdering ikke være av miljømessig betydning for fjorden. På denne 
bakgrunn, og med hjemmel i forurensingslovens § 18 nr 5 endrer vi krav som gjelder pH i 
avløpsvannet slik dere søker om. Vi fjerner samtidig forebehold om å kunne endre pH i 
annet avsnitt i pkt 1.3 i tillatelsen av 22 juni 2009. Tillatelsens pkt 3.1 vil da lyde som 
følger: 

3.1. Utslippsbegrensninger 
Følgende utslippsbegrensninger gjelder:

Utslipps-
kilde

________________
Prosessavløpsvann

Utslippskomponent Utslippsgrenser
timesmiddel

                                                            
Gjelder fra

Suspenderte stoff (SS) 100 mg/l 1. juni 2010
pH i utslippspunket 7,5- 10 22 februar 2011

Utslippsmengdene er basert på en gjennomsnittlig vannmengde på ca 4500 m3/døgn. 
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Bedriften skal måle utslipp til sjø av aktuelle metaller og tungmetaller, salinitet og 
suspendert stoff samt pH i utslippet selv om spesifiserte utslippsgrenser ikke er satt for 
alle disse komponentene, jf 11.2.  

Annet
Nytt pkt 3.1 i tillatelsen vil bli innarbeidet i endret tillatelse når økonomisk sikkerhet er 
fastsatt i tråd med vårt varsel av 2. mars 2010. 

Vedtaket er unntatt fra offentlig høring etter forurensningsforskriftens § 36-7 annet ledd 
pkt b som gjelder vedtak som er av mindre miljømessig betydning. 

Klageadgang
Sakens parter kan klage til Miljøverndepartementet på vedtaket innen 3 uker. Eventuell 
klage bør være begrunnet og skal sendes til Klif. 
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