
    

Postboks 150 NO-2061 Gardermoen 
Tlf: +47 815 30 550 / Fax: +47 64 81 20 01 
post@avinor.no / avinor.no NO 985 198 292 MVA

 
 
 

Vår ref. 17/07194 Vår dato: 
 26.08.2019 
  

Deres ref. Deres dato: 

Fylkesmannen i Finnmark  
Statens Hus, Damsveien 1 
9815 Vadsø 
 
Miljøvernavdelingen 

2003/4776 17.02.2008 

  Vår saksbehandler: 
  Ingvild Helland 

 
 
 
SØKNAD OM REVIDERT UTSLIPPSTILLATELSE FOR HAMMEFEST 
LUFTHAVN 
Det refereres til eksisterende utslippstillatelse for Hammerfest lufthavn fra 17. februar 2008, en 
tillatelse som er felles for flere lufthavner i Finnmark.  
 
Ved Hammerfest lufthavn har det skjedd endringer i avrenningsmønsteret, ved at det er etablert ny 
flyavisingsplattform med avrenning til sjø via kommunal utslippsledning. I tillegg har forbruket av 
flyavisingskjemikalier hatt en økende tendens de siste sesongene. Forbruket har vært høyere enn 
tillatt én sesong, i 2015/2016, og opp mot 90-99% av tillatt forbruk flere sesonger.  
 
For å ivareta sikre flyforhold ser Avinor seg derfor nødt til å søke om tillatelse til økt forbruk av 
flyavisingskjemikalier. I tillegg til at det meste av flyavisingskjemikaliene samles opp på plattform, 
er det foreslått enkelte avbøtende tiltak for å redusere forurensningen fra kjemikaliebruk. Avinor 
ønsker også egne utslippstillatelser for hver enkelt lufthavn, slik at tillatelsen gjenspeiler de lokale 
forholdene på den enkelte lufthavn.  
 
I henhold til Forurensningsloven kap. 3 §11 i søker derfor Avinor v/Hammerfest lufthavn om 
revidert utslippstillatelse for lufthavnen, se vedlagte søknadsdokument med vedlegg.  
  
Hammerfest lufthavn søker om følgende tillatelser: 

1. Forbruk av baneavisingskjemikalier tilsvarende 10 500 kg KOF. Dette er tilsvarende dagens 
tillatelse. 

2. Forbruk av flyavisingskjemikalier tilsvarende 15 000 liter 100% glykol. Dette er en økning 
fra dagens tillatelse. 

3. Utslipp fra testing av skumkanoner hvert kvartal, og testing av pulveraggregat på 
utrykningskjøretøy hvert annet år. 

 
Vi ser frem til positiv behandling av vår søknad. Dersom det skulle være uklarheter eller andre 
momenter ved vår søknad som dere vil diskutere nærmere, ta gjerne kontakt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Kjetil Kvamme 
Lufthavnsjef, Hammerfest lufthavn 
 
 Antall vedlegg: 12 (søknadsdokument inkl. 11 vedlegg)


