
Fra: Linn W. Narverud[linn@ke-as.com]
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Tittel: Søknad om tillatelse til massemottak Sevlemoen Industriområde og meldeskjema

Hei!
 
Oversender søknad om tillatelse til massemottak Sevlemoen Industriområde, og meldeskjema.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Linn Woldstad Narverud
HMS, KS og Ytre Miljø Koordinator
 

Skrubbmoen 17, 3619 Skollenborg
Tlf. 46 47 00 00 direkte tlf: 970 11 087
e‐post: linn@ke‐as.com
www.ke‐as.com
 





  
 
Melding til Fylkesmannen om virksomhet etter forurensningsforskriftens 
kapittel 30: Forurensinger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel  
Skjemaet sendes elektronisk til Fylkesmannen i Buskerud, fmbupost@fylkesmannen.no, eller til 
postadresse Postboks 1604, 3007 Drammen.  
Lenke til forskriftskapittelet: http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-084.html  
 
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 ett år.  
Nye anlegg eller utvidelser/endringer skal i god tid før oppstart/endring sende utfylt skjema til 
Fylkesmannen. Anlegg som omfattes av kapittel 30, men som driver uten tillatelse, bør også 
sende melding til Fylkesmannen.  
Virksomheten kan starte opp/endre/utvide fra 6 uker etter at meldingen er bekreftet mottatt av 
Fylkesmannen, med mindre Fylkesmannen fastsetter noe annet. Fylkesmannen kan på 
bakgrunn av meldingen pålegge virksomheten å søke om tillatelse i henhold til § 11 i 
forurensningsloven.  
 
Skjemaet skal gi Fylkesmannen nødvendig informasjon for vurdering av virksomhetens 
drift. Ufullstendige skjemaer kan føre til at vi må be om tilleggsinformasjon, noe som vil 
forsinke saksbehandlingen. Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere lurer på. 
 

1. Bedriftsdata 

Bedriftsnavn: Kongsberg Entreprenør AS 

Org. nr. (bedrift): 987 757 132 

Gate-/besøksadresse: Skrubbmoen 17, 3619 Skollenborg 

Postadresse: Skrubbmoen 17, 3619 Skollenborg 

Kontaktperson: Trygve Løvås Tlf.:913 00 777 

e-post: trygve@ke-as.com  

Kommune (bedrift):  Kongsberg 
 

2. Anleggsdata 

Navn på anlegg/ sted:  Sevlemoen Industriområde 

Kommune (anlegg):  Kongsberg 

Gårdsnr./ bruksnr./ ev.festenr.: Gnr. 143 bnr. 1 

mailto:fmbupost@fylkesmannen.no
http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-084.html


Sonebelte  Nord  Øst  Kartreferanse 
(UTM- koord.)1: 

EU89   

Anlegg bygget/ 
etablert år: 2014 Eventuelt endret/utvidet år: - 

 

3. Planstatus  
Dokumentasjon på at virksomheten er i samsvar med eventuelle planer etter plan - og 
bygningsloven skal legges ved meldeskjemaet. Planbestemmelsene kan gi føringer blant annet 
for utforming av anlegg, støy, lukt med mer.  

Er lokaliseringen behandlet i reguleringsplan? Ja 

Reguleringsplanens navn: Reguleringsplan 357R-1 

Dato for vedtak: 07.04.2010 

 

4. Produksjonsdata 

Når skal produksjonen starte? Mars 2019 

Stasjonært eller mobilt anlegg? 2 Mobil 

Ved mobilt anlegg:  
Hvor lenge skal produksjonen holde på? 

Mars-mai 2019 og september-
november 2019  

Hva slags materiale produseres (pukk/grus/sand etc.)? Ferdigvarer av stein, knusing av 
betong og knusing av asfalt 

Produksjonskapasitet (tonn materiale per døgn/år): Asfalt, stein og betong 15000 tonn/år 

Faktisk produksjon (tonn materiale per døgn/år): Asfalt, stein og betong 15000 tonn/år 
 

5. Plassering og skjerming  

Avstand til nærmeste nabo (bolig eller 
annen støyømfintlig bebyggelse) (m): 160 m 

Type bebyggelse: Spredt bebyggelse 

 
1 For hjelp til å finne kartreferanser, kan du søke opp Gnr/Bnr på www.norgeskart.no. Ved å trykke på (x,y)- 
knappen i verktøylinjen og så klikke i kartet, kommer koordinatene for punktet opp i høyremenyen i bildet.  
 
2 NB! Et mobilt anlegg ansees som stasjonært når det har stått på samme sted mer enn ett år. Hvis et mobilt 
anlegg i praksis bare skal brukes ved ett anlegg, bør det regnes som stasjonært. 

http://www.norgeskart.no/


Beskriv eventuelle tiltak for skjerming: Voller 

 

6. 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.  
 
Vil det brukes borerigger? Eventuelt hvor mange? Nei 

Hvis ja, hva slags renseanlegg har boreriggene? - 

Hva slags renseanlegg og/ eller støvdempende 
tiltak finnes på annet prosessutstyr? Vanning  

Hva slags støvdempende tiltak finnes for lager og 
trafikkarealer? Vanning og salting 

Har det blitt gjennomført støvmålinger?  
- Eventuelt: når? 

Det er gjennomført støyvurdering i 2014, 
og bebyggelsen har ikke endret seg siden 
den tid. Måleprogram for støv startes opp 
når knusing starter i mars 2019. 

Hvis ikke, hvordan sikrer virksomheten at krav til 
utslipp av nedfallstøv blir overholdt?  
- Er målinger planlagt? 

Måleprogram for støv startes opp når 
knusing starter i mars 2019. 

 

7. Støy 

Hvor ofte skal det gjennomføres sprengninger? Nei 

Har virksomheten gjennomført støymålinger? Eller 
støyberegninger?  
- Eventuelt: når? 
- Overskrider virksomheten kravene noe sted? 

Det er gjennomført støyvurdering i 
2014, og bebyggelsen har ikke endret 
seg siden den tid. Måleprogram for støy 
startes opp når knusing starter i mars 
2019. 

Hvis målinger ikke er gjennomført, hvordan sikrer 
virksomheten at kravene til støy blir overholdt?  
- Er målinger planlagt? 

Måleprogram for støy startes opp når 
knusing starter i mars 2019. 

 

8. Utslipp til vann  



Har virksomheten utslipp til vann (bekk/ elv/ innsjø/ 
fjord)? (Renner det f.eks. en bekk gjennom anlegget?) Nei 

Hvis ja, hva er navnet på vannlokaliteten/ resipienten 
som mottar utslippet?  - 

Beskriv eventuelle tiltak som er gjort for å redusere 
utslipp av suspendert stoff (SS) til vann: 

Stikkprøvekontroll av vassdrag 
nedstrøms når produksjon starter i 
mars 2019. 

 

9. Avfallsplan  

Genererer virksomheten mineralavfall?  
- Eventuelt: hva? Nei 

Hvis ja, hvordan lagres dette?   

Er det laget en avfallsplan? Ja 

10. Andre kommentarer 

Har virksomheten annen informasjon eller andre kommentarer til driften?  

Kongsberg Entreprenør har tidligere fått tillatelse til å drive knusing av stein på området 
innenfor tidsrommet meldt ovenfor, og melder nå fra om at det kommer også til å knuses 
betong og asfalt for gjenbruk på området. Det vil også harpes jord for gjenbruk. Måleprogram 
for støv, støvnedfall, støy og utslipp til vann starter opp da knusing starter i mars 2019. 

 
 
 
 
 
 

 

11.  Vedlegg  
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