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Høring av søknad om revidering av utslippstillatelse for Smaken av 

Grimstad AS 

 

Statsforvalterens miljøvernavdeling har mottatt søknad fra Smaken av Grimstad AS om 

endring av eksisterende utslippstillatelse etter forurensningsloven.  

 

Vi ber om at eventuelle innspill til søknaden sendes oss innen 06. januar 2023. 

  

Vi viser til oversendt søknad og utfyllende informasjon i brev fra Smaken av Grimstad 11. november 

2022. Gjeldende utslippstillatelse er fra 17. juni 2009 og regulerer utslipp fra bearbeiding og 

konservering av grønnsaker fra daværende Findus Norge AS, avd. Grimstad, nå Smaken av Grimstad 

AS. Virksomheten er lokalisert ved gnr./bnr. 8/92 i Grimstad kommune.  

 

Bakgrunn for søknaden 

Smaken av Grimstad har i mange år hatt vesentlige overskridelser av enkelte vilkår gitt i gjeldende 

utslippstillatelse med hensyn til produksjonsrammer, avløpsmengder og utslipp til vann. Det er 

derfor behov for revidering av tillatelsen. Utslippstillatelsen for virksomheten er også eldre enn ti år, 

som gir forurensningsmyndigheten generell adgang til å endre tillatelsen, jf. forurensningsloven § 18 

tredje ledd. På bakgrunn av det ovenstående vil Statsforvalteren nå totalrevidere utslippstillatelsen 

etter forurensningsloven. 

 

Næringsmiddelindustri, herunder bearbeiding og konservering av grønnsaker har utslipp av bl.a. 

organisk stoff, næringssalter og kjemikalier i forbindelse med rengjøring. Utslipp av slike stoffer kan 

påvirke vannforekomster eller drift ved kommunale avløpsanlegg.  

 

I utslippstillatelser for slik industri er det vanlig at Statsforvalteren stiller vilkår om bl.a. rammer for 

produksjonen, utslippsbegrensninger for utslipp til luft og vann, lukt og støy, håndtering av avfall, 

utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten.  

 

Smaken av Grimstad har i dag et eget renseanlegg som består av flere trinn. Avløpsvannet 

gjennomgår forbehandling ved at det passerer sil og sandfang for å fjerne grønnsaksrester og større 

partikler. Her justeres også pH, før det føres til utjevningstank. Videre gjennomgår avløpsvannet 
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biologisk behandling. Skisse og ytterligere informasjon om rensing kan ses i søknadsdokumentet, 

vedlagt dette brevet.  

 

Renset avløpsvann føres til kommunalt nett og Groos renseanlegg. Det foreligger en 

påslippstillatelse fra Grimstad kommune fra 2018 som regulerer påslipp fra virksomheten til Groos 

renseanlegg.  

 

Smaken av Grimstad har videre avtaler med personer som tar imot avrens og skrelleavfall fra 

produksjonen. Skrelleavfallet brukes i hovedsak som dyrefôr, men deler tømmes også i gjødseltank 

som videre spres på jorder.  

 

Smaken av Grimstad søker om endringer i sammensetning av produserte grønnsaker, samt økt 

ramme for maksimalt utslipp av organisk materiale (kg KOF/døgn) sammenlignet med dagens tillatte 

rammer. Total årlig produksjon (tonn produserte varer) vil være tilnærmet lik. Videre er totalt årlig 

utslipp av organisk materiale (tonn/år), samt avløpsmengder (m3/døgn og m3/år) ikke søkt endret. 

Virksomheten har de siste to årene gjennomført tiltak for å redusere sitt vannforbruk. Avløpsvannet 

ønskes fremdeles ført til Groos renseanlegg.  

 

Høring av søknad frem til 06. januar 2023  

I henhold til forurensningsforskriften §§ 36-6 og 36-7 skal forurensningsmyndigheten sørge for at 

det gis anledning til å avgi uttalelse før vedtak treffes. Vi sender derfor informasjon om søknaden til 

berørte organer og myndigheter og andre med interesse for saken.  

 

Søknaden vil også legges ut på Statsforvalterens hjemmeside 

https://www.statsforvalteren.no/agder/ under «høringer» og bli annonsert i lokalavisen Grimstad 

Adressetidene.  

 

Statsforvalteren ber om innspill 

Vi ber aktuelle myndigheter og berørte parter om informasjon om forhold som kan være av relevans 

i vurderingen av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om 

naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket. 

 

Som en del av Statsforvalterens behandling blir uttalelser eller deler av uttalelser referert i utgående 

brev. Dersom uttalelsen er lang er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes 

til dette. Av samme grunn er det ønskelig å få teksten elektronisk. 

 

Frist for kommentarer til søknaden er 06. januar 2023. Eventuelle merknader sendes til 

Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk 

med saksnr. 2017/3590. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Ildikó Nordensvan (e.f.) 

seniorrådgiver 

  

 

Lena Helvik 

rådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

https://www.statsforvalteren.no/agder/
mailto:sfagpost@statsforvalteren.no
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Vedlegg: 

1 Gjeldende utslippstillatelse av 17.06.2009 Findus Norge AS, avd Gimstad 

2 Søknad om endring av gjeldende utslippstillatelse - SaG 

3 Vedlegg 1 Miljørisikovurdering.pdf 

4 Vedlegg 3 Reguleringsbestemmelser for Bergemoen Naringspark - Grimstad kommune.pdf 

5 Vedlegg 4 180319 Påslippstillatelse for Smaken av Grimstad 2018.pdf 

 

 

 

Mottakere: 

GRIMSTAD & OMEGN TRAVSELSKAB  Bergemoveien 44 4886 GRIMSTAD 

Agder fylkeskommune  Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Grimstad kommune  Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Johan B Ugland  Storegra Gård, Tjore 64 4887 Grimstad 

Johan Kringeland Eriksen  Holbekkveien 51 4886 Grimstad 

Naturvernforbundet i Agder  Postboks 718 4666 KRISTIANSAND S 

IGLAND BERGEMOVEIEN 42 AS  Bergemoveien 45 4886 GRIMSTAD 

Magne Johansson  Vesterled 168 4877 GRIMSTAD 

Alf Langeland  Bergemoveien 46 4886 GRIMSTAD 

Jan Oddvar Fossnes  Gartnerimyra 35 4877 GRIMSTAD 

Kristian M Johansson  Vesterled 172 4877 Grimstad 

 

 

 

 

 

 

 


