
 

Besøksadresse: Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer 
Telefon: 61 26 60 00 Telefaks: 61 26 61 67 E-post: fmoppost@fylkesmannen.no Org.nr: 970 350 934 

www.fylkesmannen.no/oppland

 
 
 

 
 
Hydal Aluminium Profiler as 
Postboks 600 
2808 Gjøvik 

Deres referanse  Dato 19.09.2018 
Vår referanse 2007/5144-87  461.3 EH 
Saksbehandler Elin Hilde, tlf. 61 26 60 67 
Avdeling Miljøvernavdelinga 

Fornyet tillatelse etter forurensningsloven Hydal Aluminium Profiler as 

__________________________________________________________________________________ 
 
Tillatelsen for Hydal Aluminium Profiler as er fornyet, jf vedlegg. Det tillates utslipp av renset 
prosessavløpsvann til Hunnselva, utslippskravene er noe justert i forhold til tidligere, og det er satt 
en produksjonsgrense. Krav og vilkår i tillatelsen kan påklages innen 3 uker. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn  
 
Vedlagt følger fornyet tillatelse etter forurensningsloven, for Hydal Aluminium Profiler as, heretter i 
brevet benevnt som Hydal.  
 
Bakgrunn for endringene i tillatelsen er blant annet at det ikke har vært samsvar mellom vilkår i 
gjeldende tillatelse og de faktiske utslippsforholdene. I henhold til gjeldende tillatelse skulle renset 
prosessavløpsvann gå via det kommunale renseanlegget på Breiskallen til Hunnselva, litt lenger nede 
i vassdraget. Det har imidlertid kommet fram i 2017 at avløpet går til Hunnselva, via utløp 6 i Raufoss 
Industripark. Bedriften har søkt om utslipp til elva for prosessavløpet. Kjølevann fra bedriften går 
også til elva, delvis sammen med kjølevann fra Benteler Automotive Raufoss as, som også har noe 
produksjon i samme bygning som Hydal, nr 232 i industriparken.  
 
Hydal har lagt frem ønsker angående utslippskrav, og sett dette i forhold til bl a tillatelse for Hydro 
Extrusion Norway as avd Magnor, Hedmark (overflatebehandling av aluminium) og Veolia Norge as, 
tidligere Kruger Kaldnes as (renseanlegg i Raufoss Industripark med utslipp oppstrøms i Hunnselva). 
Hydal har også vedlagt til søknaden en utredning fra NIVA i saken av 13.03.2018: «Hunnselvas 
tålegrenser for utslipp av sink, kobber, nikkel, bly, aluminium, jern og fosfor ved Raufoss 
Industripark». 
 
Forrige tillatelse for Hydal ble gitt av Fylkesmannen 10.12.2012 og hadde grenser for konsentrasjon 
og årlig utslipp av aluminium, jern, sink, kopper, nikkel, bly, fosfor og olje. Den tidligere tillatelsen gitt 
av SFT før den tid, tillot utslipp av renset prosessavløpsvann til Hunnselva. Endringen som ble gjort i 
tillatelsen i 2012 angående utløpssted hadde bakgrunn i informasjon fra bedriften om hvor 
prosessavløpet ble ledet. Dette har vist seg å være opplysninger som ikke stemte. Utslippsgrensene 
ble for øvrig skjerpet i 2012. 
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Høring 
 
Søknadsdokumenter fra Hydal av 23.11.2017 og 14.03.2018 ble sendt på høring til Vestre Toten 
kommune og Raufoss Næringspark ANS (RNP), og lagt ut på Fylkesmannens internettside. RNP har 
krav fra Miljødirektoratet bl a om overvåking av vannkvalitet i Hunnselva. Jf tillatelse fra 
Miljødirektoratet til RNP av 05.12.2011, og endret 04.09.2017. Siden søknaden fra Hydal ikke gjelder 
særlige faktiske endringer i forholdene, så er ikke saken kunngjort på annen måte. 
 
Vestre Toten kommune uttalte i brev 02.05.2018 at: 

- Rensing og utslipp til elva vil være en bedre løsning for Hunnselva enn å føre prosessavløpet 
til kommunens renseanlegg. Dette fordi avløpet med tungmetaller ikke er sikret en god 
rensing i det kommunale renseanlegget. I tillegg ønsker ikke kommunen å forholde seg til 
Hydal som søker, men til RNP, som er eier av den rørledningen som ev kunne kobles til 
kommunalt avløpsanlegg.  

- Hunnselva er en viktig kilde til fiske og rekreasjon, og det finnes elvemusling lenger oppe i 
elva. 

- Utbygging i Raufossområdet kan medføre høyere utslipp av næringsstoffer lenger nede i elva 
pga mer belastning på ledningsnett/avløpsnett og utfordringer med rensing ved kommunens 
anlegg på Breiskallen. 

- I tillegg nevnes at nye krav bør vurderes opp mot krav som Miljødirektoratet stiller til RNP for 
tilsvarende utslipp til elva.   

 
RNP v/GeoDE Consult as uttalte 04.05.2018 at: 

- Det i 2016 ble det oppdaget store mengder hvitt vann ut i Hunnselva, og at det da ble 
oppdaget at avløpet fra Hydal var koblet feil, dvs det gikk ikke via det kommunale 
renseanlegget.  

- RNP har krav fra Miljødirektoratet om overvåking av grunnvann, overvann og vannkvaliteten 
i Hunnselva. Overvåkning av utløp 6 viste i 2017 overskridelse for «vurderingsgrense» for 
kopper og aluminium. (Vurderingsgrense er beskrevet som en grense for når RNP skal 
vurdere miljøpåvirkningen og vurdere om det er behov for gjennomføring av tiltak.)  

- Overvåking i 2016 viser i sum dårlig økologisk tilstand i et målepunkt nedstrøms utløp 6. 
- Miljødirektoratet bør konsulteres mht søknaden og NIVAs rapport Hunnselvas tålegrenser for 

utslipp av sink, kobber, nikkel, bly aluminium, jern, og fosfor ved Raufoss Industripark. 
 
Fylkesmannen oversendte dokumentene til Miljødirektoratet 14.05.2018 for eventuelle 
kommentarer. De uttalte i e-post 01.06.2018:  

- Det er viktig at utslipp fra Hydal til RNPs ledningsnett renses tilstrekkelig før utslipp slik at 
RNPs vurderingsgrenser som minimum overholdes, dvs at tålegrensene for Hydal ikke kan 
være lempeligere enn vurderingsgrensene for RNP, men de kan være tilsvarende eller 
strengere. 

 
Bedriften hadde ingen kommentarer til de innkomne uttalelsene, men nevnte at det hvite vannet 
som ble sett i elva i 2006, ikke var påvist å komme fra Hydals virksomhet.  
 
Fylkesmannen forhåndsvarslet en fornyet tillatelse 10.08.2018 med noe justerte grenseverdier for 
utslipp til Hunnselva. Det kom ingen merknader til dette, men Miljødirektoratets saksbehandler 
ringte og viste til tidligere oversendte kommentarer.  
 
 
Fylkesmannens vurdering av innspillene og saken 
 
Bakgrunn 
Søknaden gjelder en eksisterende virksomhet, og det legges til grunn at tillatelse kan gis på visse 
vilkår. Kjølevann og prosessavløp kan gå til Hunnselva som tidligere. Saken vurderes ut fra krav i 
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forurensningsloven, vannforskriften og naturmangfoldloven. Det tas utgangspunkt i situasjonen i 
resipienten, og det vurderes ellers fordeler og ulemper ved tiltaket, jf forurensningsloven § 11.  
 
Hunnselva – vannkvalitet 
Søknaden fra Hydal gjelder ikke en ny aktivitet / nytt inngrep, jf § 12 i vannforskriften. Det er likevel 
et mål at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med 
sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand, jf § 4 i 
vannforskriften, og vedlegg til denne.  
 
Ifølge opplysninger i Vann-Nett har den aktuelle vannforekomsten Hunnselva, Breiskallen til Korta 
moderat økologisk tilstand. Dette skyldes situasjonen for bunnfauna og fisk. For totalfosfor er 
tilstanden også moderat, og dårlig for totalnitrogen. For metaller er tilstanden god. 
 
Kjemisk tilstand er ifølge Vann-Nett dårlig pga innhold av PAH-stoffer som f eks benz(o)pyren. For 
metallene her er tilstanden god.  
 
Forholdene i resipienten er beskrevet i overvåkingsrapport for Raufoss Næringspark 2017 Hunnselva 
nedstrøms industriparken.  Ifølge rapporten er det registrert enkelte overskridelser av 
vurderingsgrense for uorganiske forbindelser (Cr, Ni og Al) i vannfasen i elva. Overskridelsene 
vurderes som enkelthendelser. I snitt over året var nivåene ifølge rapporten innenfor 
vurderingsgrensene, noe som innebærer at vannkvaliteten er i henhold til klasse II; god kjemisk 
tilstand.  
 
Rapporten Status overvåkingsprogram 2017 historiske forurensninger i industriparken viser at 
vurderingsgrensen for overvann er overskredet for aluminium i utløp 6. I andre utløp er det 
overskridelse for kopper og sink. Ifølge rapport om Totalutslipp i Hunnselva 2017 Historiske 
forurensninger, så er de antatte kildene til vannet i utløp 6 kjølevann/prosessvann, drensvann og 
overflatevann. Det er flere virksomheter i industriparken som har utslipp til elva via utløp 6.  
 
Vurdering av innspill, forurensningssituasjonen 
De nevnte vurderingsgrensene som RNP har fått for vann gjelder ikke som direkte utslippsgrenser, og 
det er flere kilder til påvirkning av vannkvaliteten i utløpsledningene til elva og vannkvaliteten i elva. 
Det er historisk forurensning i grunnen fra eldre industri, og topografien gjør at forurensninger blir 
transportert til elva.   
 
Det omsøkte utslippet fra Hydal må vurderes både ut fra forurensningssituasjonen i vassdraget, 
målsetninger, og ellers fordeler og ulemper ved tiltaket. Renset prosessavløpsvann fra Hydal har vært 
tillatt ført til elva i lang tid. En løsning med overføring til kommunalt renseanlegg ville trolig være lite 
tilfredsstillende, da slike anlegg ikke er beregnet for rensing av denne type industriavløp. I tillegg ville 
det kunne påvirke slamkvaliteten negativt og begrense bruken av denne ressursen.  
 
Hydal er regnet som en stor virksomhet i området, og har ca 200 ansatte.  
 
Fylkesmannen vurderer Hydals omsøkte utslipp ut fra bl a målsetninger om vannkvalitet i vassdraget.  
Utredningen fra NIVA av 13. 03.2018 gir en vurdering av hva Hunnselva kan tåle i sum av tilført 
forurensning uten negativ påvirkning, ved lav vannføring i elva. Vurderte stoffer er sink, kopper, 
nikkel, bly, aluminium, jern og fosfor. Det er lagt til grunn at årsmiddel og årsmaksimum 
konsentrasjon av stoffene sink, kopper, nikkel og bly i elva ikke skal overstige grenseverdiene for 
henholdsvis tilstandsklasse II og III, jf Miljødirektoratets veileder M-608/2016 «Grenseverdier for 
klassifisering av vann, sediment og biota». Det er også lagt til grunn grenseverdier for fosfor, jern og 
aluminium i utredningen.  
 
Det nevnes i utredningen at noen av stoffene finnes i forhøyede nivåer oppstrøms industriparken og 
Hydal, og at aluminium og jern oppstrøms høyst sannsynlig foreligger i lite toksiske former.  NIVA 
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vurderer at det utslippet som Hydal hadde til elva i 2017 av ulike stoffer, utgjør en liten andel av det 
som er beregnet som langtidsgrense for utslipp til elva, dvs pr år. Også ved vurdering av 
konsentrasjon i utslippet, utgjør maksimal konsentrasjon i prosessvann som kommer fra Hydal, en 
mindre del av beregnede absolutte utslippsgrenser. Et relativt høyt humusinnhold i Hunnselva tilsier 
også at aluminium bindes til organisk materiale, noe som kan redusere giftigheten for fisk.   
 
Det er som nevnt av RNP, registrert dårlig økologisk tilstand i Hunnselva i et prøvepunkt nedstrøms 
utløp 6 i industriparken i 2016. Undersøkelse av bunnfauna er bakgrunnen for dette. Det er imidlertid 
usikkert hva som er årsaken til denne situasjonen, siden det er flere utslippspunkt til elva, og også en 
viss avrenning fra forurenset grunn i industriparken. Konsentrasjon av forurensninger i elvevannet, f 
eks metaller, skiller seg ikke særlig fra nivåene i målestasjoner oppstrøms i vassdraget.  
 
Andre virksomheter 
Hydal viser i søknaden til hva andre bedrifter har tillatelse til å slippe ut til vann. I dette 
industriområdet er det også utslipp av prosessavløpsvann fra anlegget hos Kruger Kaldnes / Veolia 
Norge oppstrøms i næringsparken. Kjølevann fra flere bedrifter går også til elva. Ellers er det utslipp 
fra industri til Hunnselva fra Hunton Fiber lenger nede, i Gjøvik sentrum. Tidligere utslipp til elva fra 
overflatebehandling ved Mustad Hooks nedstrøms er borte da anlegget her er nedlagt.  
 
Renseanlegget hos Kruger Kaldnes / Veolia Norge i Raufoss industripark hadde i 2017 en 
utslippsvannmengde så vidt under Hydals, som er på ca 20 000 m3 årlig, men har tillatt utslipp av 
50 000 m3/år. Veolia har strengere konsentrasjonsgrense for aluminium enn Hydal, og en høyere 
årlig utslippsgrense for denne komponenten. Bedriftene hadde omtrent samme totalutslipp av 
aluminium til vann i 2017. 
 
En bedrift i samme bransje som Hydal, Hydro Extrusion Norway i Magnor, fører sitt prosessavløp til 
kommunalt renseanlegg og et annet vassdrag (Vrangselva og Sverige). Denne bedriftens 
konsentrasjonsgrense for aluminium er strengere enn for Hydal, og årsgrensen er lavere. Sink og 
fluor er for øvrig også regulert for Hydro Extrusion Norway, og avløpsvannmengden er mye mindre 
enn hos Hydal.   
 
Årlig utslipp 
Hydal ønsker ifølge søknaden samme konsentrasjonsgrenser som tidligere, men økt årlig utslipp. 
Generelt er det ønskelig å minimere utslipp av forurensninger mest mulig. Grenser for årlig utslipp av 
forurensninger må også vurderes ut fra forholdene i resipienten. Ut fra NIVAs vurdering av Hydals 
utslipp i 2017, så anser vi det miljømessig forsvarlig å tillate en økning av årlig utslippsgrense for 
aluminium fra 10 til 30 kg. Aluminium er ikke med på listen over prioriterte nasjonale miljøgifter (jf 
vedlegg til tillatelsen) eller på lista over prioriterte farlige stoff angitt i vannforskriften.  
 
Fylkesmannen anser det lite aktuelt å tillate økt årlig utslipp av de andre komponentene slik Hydal 
foreslår i brevet av 23.11.2017, siden grensene normalt er overholdt med god margin de siste årene. 
Det kan gjøres unntak for årlig utslipp av nikkel, der bedriften har hatt overutslipp, grensen økes fra 1 
til 2 kg nikkel årlig. Årlig utslipp av fosfor reduseres fra 10 til 1 kg, dette med bakgrunn i målingene de 
siste årene. 
 
Konsentrasjonsgrenser 
Renset prosessavløpsvann fra bedriften inneholder ifølge målingene lite olje og fosfor. Det vedtas 
likevel å opprettholde krav om måling og grenseverdier. Fosforutslipp til Mjøsa er av betydning for 
forurensningssituasjonen, og det er viktig å kontrollere utslipp av olje. Konsentrasjonsgrensen for olje 
settes som tidligere til 5 mg/L, det samme gjelder for aluminium.   
 
Konsentrasjonsgrensen for fosfor og jern reduseres fra 2 til 1 mg/L, sett i forhold til tidligere tillatelse. 
For sink, bly, kopper og nikkel er det uendrede konsentrasjonsgrenser, disse er relativt lave. Tillatt 
utslipp av prosessavløpsvann er uendret; 10 m3/t og 150 m3/døgn.  
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Oljeutskillere 
Hydal har i dag tre oljeutskillere i bygg 232, og en felles med Benteler nedgravd ute. To av dem leder 
til utløp 6 i industriparken, og to leder til utløp 7. Den nyeste oljeutskilleren som er nedgravd ute, ble 
etablert i 2017 som ledd i tiltak ifm akutt oljeutslipp til Hunnselva via utløp 7 høsten 2016. Denne 
oljeutskilleren ligger på eiendommen til Profilanlegg ANS (eies gjennom Hydal og Benteler), og 
mottar utslipp fra begge bedriftene. Avløpet fra sistnevnte går til Hunnselva via RNPs ledningsnett for 
overvann og utløp 7 i industriparken.  
 
Grenseverdi for utslipp fra oljeutskillere hos Hydal settes i denne tillatelsen likt med krav stilt til RNP 
av Miljødirektoratet; 20 mg/L. Oljeutskillerne er ifølge bedriften fulgt opp med samme 
prøvetakingsprogram som de oljeutskillerne som omfattes av tillatelsen fra Miljødirektoratet for 
Raufoss Næringspark. 
 
IED  
 
Virksomheten omfattes av krav i forbindelse med EUs industriutslippsdirektiv (IED) pga 
produksjonens størrelse. Hydal har vurdert driften i forhold til BREF (referansedokument) for 
bransjen, og bekrefter at den er i samsvar med kravene, med unntak av punktet om vannforbruk.  
Dette skal ifølge bedriften tilpasses i løpet av 2018. 
 
I forhold til beste tilgjengelige teknikker beskrevet i referansedokument (BREF) for bransjen, så er 
foreslåtte konsentrasjonsgrenser for utslipp relativt lave. Også grense for årlig utslipp må vurderes ut 
fra forholdende i resipienten.  
 
Bedriften har også oversendt tilstandsrapport som dokumenterer situasjonen for grunnforurensning, 
i henhold til krav i industriutslippsdirektivet, jf veileder M-630/2016 fra Miljødirektoratet. Bedriften 
har tidligere gjennomført tiltak som var pålagt av daværende SFT. Det er i 2017 installert en 
oljeutskiller i serie med eksisterende for ekstra sikkerhet mot oljeutsig fra sørenden av bygning 232, 
øst på Profilanleggs eiendom. Pga funn av avfall og olje i grunnen ble det også etablert en 
tiltaksbrønn på stedet, for å kunne pumpe ev forurenset grunnvann til den nye oljeutskilleren. 
Tiltaksbrønnen følges opp med overvåking på samme måte som tiltaksbrønnene som ligger på RNPs 
eiendom. Vi anser ikke at det per i dag er behov for tiltak ut over det som er gjennomført angående 
forurenset grunn.  
 
Justeringer i endelig tillatelse 
 
Det er vanlig ved kravstilling å sette grense for årlig produksjon i tillegg til utslippsgrenser, slik vi 
forhåndsvarslet at kunne bli gjort. På bakgrunn av en tilbakemelding fra Hydal om dette 10.08.2018 
settes det en produksjonsgrense for overflatebehandling til 1500 000 m2 årlig.  Dette tilsvarer krav 
for sammenlignbare bedrifter.  
 
Konklusjon 
 
Med bakgrunn i utslippssituasjonen i området og NIVAs vurdering av tålegrenser for Hunnselva så 
vurderer vi at tillatelsen for bedriften kan fornyes med de fastsatte utslippskravene, og at renset 
prosessavløpsvann kan ledes til Hunnselva som tidligere.  
 
Klageadgang 
 
Vedtak og vilkår i forbindelse med tillatelsen kan påklages av sakens parter og andre med rettslig 
klageinteresse innen 3 uker. Vi viser til § 28 i forvaltningsloven om klage på enkeltvedtak. Eventuell 
klage må grunngis og sendes til Fylkesmannen i Oppland. 
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Varsel om gebyrsats for saksbehandling 
 
Det er vedtatt regler om gebyr for saksbehandling etter forurensningsloven, jf kap 39 i forskrift om 
begrensning av forurensning. Vi forhåndsvarsler med dette at det vil bli fastsatt en gebyrsats på kr 
84300,- for behandling av saken. Dette skal tilsvare ca 3 ukers arbeid hos forurensningsmyndigheten.  
Ev merknader til varselet kan sendes Fylkesmannen innen 2 uker, jf § 16 i forvaltningsloven. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Vebjørn Knarrum e.f. Elin Hilde 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
 
 
Kopi til: 
Flatebø v/Hydal    
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM 
Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 Raufoss 
Gjøvik kommune Postboks 630 2810 Gjøvik 
Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Studievegen 7 2815 GJØVIK 

 
 
 
Vedlegg: 
1 Fornyet tillatelse med vilkår Hydal Aluminium Profiler as 

 


