
 

       

       

E-postadresse: 

sfinpost@statsforvalteren.no 

Sikker melding: 

www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 

Postboks 987  

2604 Lillehammer 

 Besøksadresse: 

Gudbrandsdalsvegen 186,  

Lillehammer 

Parkgata 36, Hamar 

 Telefon: 61 26 60 00 

www.statsforvalteren.no /in 

 

Org.nr. 974 761 645 

 

 

  Vår dato:  Vår ref: 

  05.08.2021  2020/4605 

     

  Deres dato:  Deres ref: 

     

   

Øyer kommune 

Att. Pål Båtstad 

 

Lillehammer kommune 

Att. Stine Holmøy 

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Line Andersen, 61 26 60 71 

  

 

 

  

  

Anmodning om uttalelse - Søknad om utvidede produksjonsrammer for 

TINE Meieriet Tretten 

TINE Meieriet Tretten søker om en endring i produksjonsrammene i gjeldende tillatelse til 

virksomhet etter forurensningsloven. Meieriet ser ikke behov for noen endring i 

utslippsgrensene. Statsforvalteren i Innlandet ber om uttalelse til søknaden fra Øyer og 

Lillehammer kommune innen 27. august 2021. 

 

Statsforvalteren vil legge søknadsdokumentene under «Høringer» på egen nettside. Alle kan sende 

innspill og kommentarer til søknaden. Innspillene sendes til Statsforvalteren i Innlandet innen 27. 

august 2021. 

 

Et eventuelt vedtak om omsøkte endring av utslippstillatelsen vil kunne ha konsekvenser for drift av 

avløpssystemer og renseanlegg, men vil ellers være av mindre miljømessig betydning. 

Statsforvalteren gjennomfører derfor kun en begrenset høring jf. avsnittet over, med hjemmel i 

forurensningsforskriften § 36-9 annet ledd, bokstav b. 

 

Om søknaden 

Vi viser til vedlagte søknad fra TINE Meieriet Tretten mottatt på e-post 3. juni, samt utfyllende 

opplysninger i e-post av 1. juli 2021.   

 

TINE Meieriet Tretten har hatt en økende produksjon gjennom en årrekke. Produksjonsrammene i 

utslippstillatelsen ble sist endret den 31. mars 2017 og er nå i ferd med å bli overskredet. Veksten 

har flatet ut i 2020 og 2021. Det antas imidlertid at dette har sammenheng med koronaepidemien og 

at veksten vil skyte fart igjen når situasjonen normaliserer seg. 

Med bakgrunn i trenden for produksjonen de siste årene, søker meieriet om endringer i 

produksjonsrammen som vist i tabellen nedenfor. Meieriet mottar standardisert melk fra 

fortrinnsvis TINE Meieriet Frya, til produksjonen av grøt. For smelteostproduksjon benyttes ost fra 

andre anlegg i TINE rundt om i Norge.  Melkeforbruket til grøt ligger i dag på ca. 15 725 tonn per år, 

mens melkeforbruket til grøt med ønsket ramme vil ligge på ca. 19 040 tonn per år. 
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Tabell. Gjeldende ramme for utslippstillatelsen til TINE Meieriet Tretten og ny, ønsket ramme. 

 Gjeldende tillatelse  

(tonn/år) 

Ønsket ramme 

(tonn/år) 

Smelteost 1 400 2 500 

Grøter og desserter 18 500 22 400 

Honning 100 100 

SUM 20 000 25 000 

 

 

TINE Meieriet Tretten mener at omsøkte økning i produksjonen ikke medfører noe behov for endring 

i utslippsbegrensningene. Gjeldende grenser kan opprettholdes slik de framkommer under punkt 

3.1 i gjeldende utslippstillatelse av 31. mars 2017 (vedlagt). TINE viser her til utslippsresultater for 

2020 og for 2021 fram til april, der alle resultater med ett unntak ligger godt innenfor gjeldende 

utslippsgrenser (tabell i søknad).  

 

Videre framholder TINE blant annet at meieriets eget forrenseanlegg går stabilt og at utvidet 

produksjon i overveiende grad vil oppnås ved utvidede produksjonsserier. Det betyr at TINE vil 

produsere mer per dag uten at antall vask øker tilsvarende. Det vises også til flere interne tiltak for å 

redusere utslippsmengdene.  

 

Statsforvalteren er enig i at utslippsverdiene for TINE Meieriet Tretten i all hovedsak har ligget godt 

innenfor gjeldende utslippsgrenser de siste årene. I perioden 2017-2020 har det vært et begrenset 

antall hendelser der grensene er overskredet. En forutsetning for at en slik situasjon skal vedvare, er 

blant annet at TINEs forrenseanlegg driftes stabilt og godt. 

 

Etter forrensing overføres prosessavløpet fra TINE Meieriet Tretten til Tretten renseanlegg i henhold 

til en påslippsavtale med Øyer kommune fra 2008. Prosessavløpet fra TINE utgjør en vesentlig andel 

av avløpsvannet som renses ved Tretten renseanlegg. Dette anlegget har behov for oppgradering. 

Alternativet, som er en direkte overføring av avløpsvannet fra Tretten til Lillehammer renseanlegg, er 

for tiden under vurdering og utprøving. Lillehammer renseanlegg fungerer for tiden godt med gode 

resultater, men har utfordringer med kapasiteten framover. Det er i denne sammenheng 

gjennomført to felles drøftingsmøter (1. september 2020 og 6. mai 2021), med både Statsforvalteren 

og representanter fra vann- og avløpsavdelingene i begge kommunene. 

 

Ber om uttalelse 

Statsforvalteren i Innlandet ber på denne bakgrunnen om uttalelser til søknaden både fra Øyer 

kommune og fra Lillehammer kommune.  

 

Vi ber om at uttalelser sendes til oss innen 27. august 2021. 

 

 

Med hilsen 

 

Vebjørn Knarrum (e.f.) 

avdelingsdirektør 

  

 

Line Andersen 

seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg: 

 

1. Søknad om utvidede produksjonsrammer i utslippstillatelse for TINE Meieriet Tretten 

2. Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for TINE SA avd. Tretten 31.03.2017 

 

 

Mottakerliste: 

Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

 


