
 

 

 

Melding til Statsforvalteren om virksomhet etter forurensningsforskriften 

kapittel 30: Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel 
 

Ferdig utfylt skjema sendes til Statsforvalteren i Nordland, sfnopost@statsforvalteren.no  

Lenke til forurensningsforskriften kapittel 30: https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931  

 

Veiledning til meldingen:  

Dette skjemaet gjelder for midlertidige/mobile og stasjonære knuseverk og siktestasjoner som 

produserer pukk, grus, sand og singel. Som mobil virksomhet regnes anlegg med produksjon på 

samme sted i inntil 1år.  

 

Ved etablering av nye anlegg, eller ved utvidelser eller endringer av eksisterende anlegg, skal 

dere sende utfylt skjema til Statsforvalteren i god tid før oppstart/endring. Anlegg som omfattes 

av kapittel 30, men som driver uten tillatelse, skal også sende melding til Statsforvalteren.  

 

Virksomheten kan starte opp/endre/utvide fra 6 uker etter at meldingen er bekreftet mottatt av 

Statsforvalteren, med mindre Statsforvalteren fastsetter noe annet. Statsforvalteren kan på 

bakgrunn av meldingen pålegge dere å søke om tillatelse i henhold til § 11 i forurensningsloven. 

 

 

1 Bedriftsdata 

Bedriftsnavn  

Org.nummer (bedrift)  

Gateadresse  

Postadresse  
 

Anleggsdata (lokal driftsenhet) 

Anleggsnavn  

Gateadresse/lokalitet  

Postadresse  

Kommune  Fylke Nordland 

Kontaktperson  

e-post  Telefon  
 

Gårdsnummer  Bruksnummer  

Kartreferanse  Sone Nord (7 siffer) Øst (6 siffer) 

(UTM-koordinater) 33   

 

Etableringsår/byggeår  Endret/utvidet år  

Varighet for midlertidig anlegg  

https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931


 

2 Planstatus 
Dokumentasjon på at virksomheten er i samsvar med eventuelle planer etter plan- og 

bygningsloven skal legges ved meldingsskjemaet. Planbestemmelsene kan gi føringer blant annet 

for utforming av anlegg, støy, lukt med mer. 

 

Er lokaliseringen behandlet i reguleringsplan?  Ja  Nei  Vet ikke 

Reguleringsplanens navn  

Dato for vedtatt reguleringsplan  
 

3 Produksjonsdata 

Type anlegg  Stasjonært  Mobilt 

Hva produseres ved anlegget? 

 

 

Produksjonskapasitet (pukk, grus etc.)   tonn per døgn 

Faktisk produksjon (pukk, grus etc.)   tonn per døgn 

 

4 Plassering 
Avstand til nærmeste bebyggelse (bolig eller liknende)   meter 

Type bebyggelse  
Beskriv hvilke tiltak som er gjennomført for skjerming (§ 30-3) 

 

 

 

 

 

5 Støvdemping/nedfallsstøv 
Presisering av § 30-9 a) første og annet ledd:  

Fristen for støvnedfallsmålinger innen et år for stasjonære anlegg regnes som oppfylt dersom 

målingene starter opp så snart som mulig etter at dette kapittelet gjelder, jf § 30-14, og dersom 

målingene varer i et år.  

For mobile anlegg regnes fristen innen 8 uker for gjennomføring av støvnedfallsmålinger som oppfylt 

dersom målingene starter opp så snart som mulig etter at dette kapittelet gjelder, jf § 30-14, og dersom 

målingene varer i 8 uker.  

Virksomhetene skal etter dette fortsette med støvnedfallsmålinger i den grad det er nødvendig for å 

kunne dokumentere at støvnedfallskravet overholdes. 

 

Har dere borerigger  Ja  Nei 

Hvis ja, antall borerigger  
Beskriv type renseanlegg på borerigger, og støvdempende tiltak på annet prosessutstyr 

 

 

 

 

 

Når starter/startet dere med målinger av nedfallsstøv?  



 

6 Utslipp til vann 

Har dere utslipp til vann fra virksomheten?  Ja  Nei 

Navn på vannlokaliteten  
Beskriv eventuelle tiltak for å redusere utslipp av suspendert stoff (SS) til vann 

 

 

 

 

 

 

 

7 Støy 

Har dere gjennomført støymålinger?  Ja  Nei 

Har dere dokumentert at dere oppfyller kravene til støy i § 30-7?  Ja  Nei 

Hvor ofte gjennomfører dere sprengninger?  
 

8 Annet 
Er det andre forhold ved anlegget eller drifta av dette som dere ønsker å orientere om? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 Vedlegg 

1  

2  

3  

4  

5  
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