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Forespørsel om rutiner —håndtering av vaskevann, betongslam og
restprodukter —Støren Betong AS - Midtre Gauldal kommune
Fylkesmannen har kjennskap til at en del betongprodusenter har utfordringer
knyttet til håndtering av vaskevann og restprodukter fra sin produksjon. I den
forbindelse ønsker vi å kartlegge bedrifter i Sør-Trøndelag for å gi oppfølging på
miljøriktig håndtering. Som bakgrunnsinformasjon
ønsker vi å vite litt om
bedriften, hvilke produkter som produseres, hvilken mengde pr år og ca hvor
mange biler som vaskes pr uke.
Vi ber også om at nedenforstående spørsmål blir besvart på vedlagt skjema, og
returnert til Fylkesmannen:
Hvordan håndteres vaskevann fra biler og anlegg?
Har bedriften renseanlegg/sedimentasjonsdam?
Legg gjerne ved skisser/bilder
av dette.
Gjøres det noen vurdering av kvalitet/innhold i vannet som evt slippes ut?
Hvilken resipient/vassdrag/sjø blir eventuelt påvirket av vaskevannet?
Hva er avstanden til resipient/vassdrag/sjø? Vis på kart.
Hva gjør bedriften med evt oppsamlet slam?
Hva gjør bedriften med restprodukter?
Har bedriften utslipp av støv til nabolaget?
Er det andre forhold av miljørnessig karakter bedriften har utfordringer med?
Er det bedrifter i ditt
tilbakemelding på det.

distrikt

som ikke står på vår liste vil vi gjerne

ha

Vi ber om at utfylt skjema returneres innen 20. november 2014.
Med hilsen
Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Sigrid Lund Drage
rådgiver
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