Hei,
Vedrørende deres forespørsel i brev av 6.5.2013.
Miljøfaktorene ved anlegget er allerede godt kjente siden anlegget har vært i drift i mange år.
Elementene vi mener er/kan være mest belastende for det ytre miljøet:
Boring:
Med en uttakstonnasje på rundt 100000 tonn vil det bli boret fra 6-10 ganger pr. år.
Støy fra boring vil høres best hver gang det bores på toppen uten skjerming mot bebyggelsen. Denne
situasjonen forekommer sjelden 1-2 ganger pr. år.
Støyen fra boring er med i støyvurderingene som ligger til grunn for gjeldende utslippstillatelse.
Det benyttes en ny borerigg i dag.
Knusing:
Knuseren står godt skjermet og er til liten sjenanse for nærmiljøet. Fra 1. oktober 2012 er det
foretatt måling av støvnedfall fra knusevirksomheten, så tiden vil vise hva det riktige støvbildet er fra
virksomheten. I målepunktene vil det nå bli tatt ut prøver hver måned i et år slik forskriften krever.
Prøvene vil bli analysert ved SINTEF/NTNU i Trondheim og det vil bli utarbeidet månedlige rapporter
samt en sluttrapport etter at måleprogrammet avsluttes neste høst. Legger ved siste rapport fra
NTNU. Siden ett av målepunktene ligger i industriområdet vil det naturlig vise høyere verdier.
Det vil bli loggført når det knuses og ikke knuses på anlegget. Værforhold (ekstreme) vil også bli
registrert. Dette fordi det er vanskelige støvforhold med flere støvkilder på Husøya.
Mekvik Maskin AS er foruroliget for at støv fra andre virksomheter ikke skal kunne skilles ut fra
støvet fra deres aktivitet og at de vil måtte stå ansvarlig for alt støvet som registreres ved de
igangsatte målingene. Dette gjelder spesielt støv fra pågående anleggsarbeide, veg og byggearbeider
ved kai, støvflukt fra veidekkes lagerhauger samt støv fra området øst på Husøya.
Bedriften har tiltak som vanning og feiing ved behov.
Etter hvert som det kommer flere aktører inn på Husøya vil vi jobbe for å få til fellesløsninger, rutiner
for feiing av veiarealene.
Transport:
Transport til og fra virksomheten skaper både støy og støv.
Når det gjelder støy er det lite Mekvik Maskin kan gjøre alene. Tiltak her må ses i sammenheng med
det arbeidet som skjer i forbindelse med den nye reguleringsplanen som er under sluttbehandling.
Støvreduserende tiltak vil bli som nevnt under avsnittet om knusing.
Ved flere spørsmål ta gjerne kontakt. Ellers kan vi henvise til fylkesmannes miljøavdeling v/ Austvoll
og Melbø.

Med vennlig hilsen
Mekvik Maskin AS

