
 

 

Melding til Statsforvalteren om virksomhet etter forurensningsforskriften 

kapittel 33: Forurensninger fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og 

betongelementer 
 

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

 

Veiledning til meldingen:  

Dette skjemaet gjelder for bedrifter som produserer fabrikkbetong, betongvarer og 

betongelementer. Det gjelder ikke for utslipp av ferdigbetong fra byggeplasser o.l. Det gjelder 

heller ikke for mottak av betongavfall. 

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 var 

etablert før 1.1.2023, og som omfattes av kapittel 33, skal også sende melding til Statsforvalteren 

innen 1.1.2024. Virksomheten kan starte opp/endre/utvide fra 6 uker etter at meldingen er 

bekreftet mottatt av Statsforvalteren, med mindre vi fastsetter noe annet. Vi kan på bakgrunn av 

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

 

Lenke til forurensningsforskriften kapittel 33: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-

01-931/KAPITTEL_8-10#KAPITTEL_8-10  

Her finner du en fullstendig veileder til dette forskriftskapitlet: 

Betongprhttps://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-

naringsliv/betongproduksjon/oduksjon - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) 

 

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  

Nedlagt dato    

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_8-10#KAPITTEL_8-10
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_8-10#KAPITTEL_8-10
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/betongproduksjon/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/betongproduksjon/


 

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 anlegget, støy, lukt, driftstid med mer. 

 

Er lokaliseringen i tråd med reguleringsplan?  Ja  Nei  Vet ikke 

Reguleringsplanens navn  

Dato for vedtatt reguleringsplan  
 

3 Produksjonsdata 
Hva produseres ved anlegget? 

 Fabrikkbetong  Betongvarer  Betongelementer  Annet 

Beskriv hvilke produkter som skal produseres: 

 

 

 

 

 
Bruker dere plastarmeringsfibre i produksjonen?  Ja  Nei 

Produksjonskapasitet        tonn per døgn 
Faktisk produksjon    tonn per døgn 

 

4 Driftstid 
Hva er normal driftstid?  

Kan det forekomme drift på kveldstid?  Ja  Nei 

Kan det forekomme drift på helge-/helligdager?  Ja  Nei 

 

5 Plassering 
Avstand til nærmeste bebyggelse (se § 33-2 pkt. e)   meter 

Type bebyggelse  

Er det planlagt/gjennomført tiltak for å skjerme nabobebyggelsen?  Ja  Nei 

Beskriv hvilke tiltak som skal gjennomføres/er gjennomført: 

 

 

 

 

 

 
 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_8-10#%C2%A733-2


 

6 Støvutslipp 

Er tiltak for å begrense støvflukt beskrevet i internkontrollen?   Ja  Nei 

Beskriv hvilke støvdempende tiltak som planlegges/er gjennomført 

 

 

 

 

Når starter/startet dere med målinger av nedfallsstøv?  
 

7 Utslipp til vann 

Måler eller beregner dere vannforbruket fra virksomheten?  Ja  Nei 

Utslippssted for prosessavløpsvann  Sjø 

 Ferskvann 

 Elv 

 Bekk/grøft 

 Kommunalt avløps-/overvannsnett 

Navn på vannlokaliteten som mottar utslippet  
Beskriv miljøtilstanden i vannlokaliteten 

 

 

 

 

Har dere planlagt/etablert renseløsning for utslipp til vann?  Ja  Nei 

Beskriv renseløsning for utslipp til vann 

 

 

 

 

Har dere utarbeidet måleprogram for utslipp til vann?  Ja  Nei 

Har dere gjennomført prøvetaking av utslippsvann?  Ja  Nei 

Måler dere pH på utslippsvannet?  Ja  Nei 

Justerer dere pH på prosessvannet før utslipp?  Ja  Nei 

 

8 Støy 

Har dere utarbeidet måleprogram for støy?  Ja  Nei 

Har dere gjennomført støymålinger?  Ja  Nei 

Har dere gjennomført støyberegninger?  Ja  Nei 

Har dere dokumentert at dere oppfyller kravene til støy i § 33-8?  Ja  Nei 

Når starter/startet dere med målinger/beregninger av støy?  
 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_8-10#%C2%A733-8


 

9 Avfallshåndtering 
Gjenbruker dere betongavfall i produksjonen?  Ja  Nei 

Gjenbrukes betongavfall til andre formål?  Ja  Nei 

Hvor lenge mellomlagres betongavfall før gjenbruk/gjenvinning?  
Analyseres betongavfall for innhold av miljøfarlige stoffer før   Ja  Nei 

gjenbruk/gjenvinning? (se avfallsforskriften § 14A-4)     

Skilles plastarmeringsfibre ut fra prosessavløpsvannet?  Ja  Nei 

Håndteres plastarmeringsfibre som egen avfallsfraksjon?  Ja  Nei 

 

10 Dersom meldingen gjelder endring av eksisterende virksomhet 
Beskriv hva endringen består i? 

 

 

 

 

 

 

 
Vil endringen gi økte utslipp til vann?  Ja  Nei 

Vil endringen gi økte støvutslipp?  Ja  Nei 

Vil endringen gi økt støy for nabobebyggelsen?  Ja  Nei 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

12 Vedlegg 

1  

2  

3  

4  

5  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_17#KAPITTEL_17
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