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Svarpåbrevifra Miljødirektoratetdatert05.05.2015

I forbindelsemedMiljødirektoratetsgjennomgangav målingeneav støvnedfallvedAF
DecomAs sitt anleggi Vats2. februar2015,derdetharblitt pålagtå få utført envurderingav
støvnedfallsmålingenesomAF DecomAS hargjennomførtsiden2013.Det ble daogsåytret
ønskeom envurderingav alternativemetodersomkunnebenyttes.HardangerMiljøsenterAS
gjennomførteengenerellvurderingav støvnedfallsmålingene,meni brevdatert05.05.2015
ønskerMiljødirektoratetendyperegjennomgangavalternativemålemetoderfor støvnedfall.I
tillegg ønskerMiljødirektoratetenvurderingom enmålefrekvenspå3 månedpåstøvnedfallet
vil gi representativemålingeri forhold til målingerutførtmånedlig.

1. Vurdering av egnetmålefrekvensfor støvnedfallsmålinger.

Støvnedfallsmålingeneutføresihht. standardNS-4852.Dennestandardenspesifisererat
målingeneskalgjøresoverentidsperiodepå30 ± 2 døgn.Grunnlagetfor detteergjerneat
enønskeråmålestøvnedfallsmålingeneigjennomforskjelligetidsperioderoveråret.
Dettekanværevesentligdersomenkanforventesesongmessigevariasjoneri
støvnedfallsmengder.Forurensingsforskriften§ 30-9 angirat støvnedfallsmålingerskal
utføresover30døgn.

Utfra målemetoden(NS-4852)erdetingenspesifikkgrunntil at målingenemågjøres
over30døgn.Sidendeter uorganiskestøvnedfallsomskalmåles, vil detikke forekomme
noennedbrytningav støvetsomer fangeti oppsamlerdunkeneovertid. Eventuell
fordampingav vannifra dunkenevil ikke innvirkepåmålingenesidendetervannvolum
måltpålaboratorietsomvil væredetavgjørende. Detsomdermedavgjørhvor langetid
støvmålingeneutførespermåleperiodeerdetrentpraktiskeproblemetmed
nedbørsmengdersomsamlesi dunkeneoghvilket spesifiktmål enharfor målingene.

Oppsamlerdunkeneharenhøydepå400mm,og dermedkanopptil 400mm nedbør
samlesoppovermåleperioden.Dettevil i deflestetilfeller væretilstrekkeligfor en30
døgnmåleperioden,menveden90dagersmåleperiodevil nedbørenmestsannsynlig
medføreatoppsamlerdunkeneomvåren/ høstenrennerovermedfeilmåling (for lav
måling)somresultat.Det er ikke noeproblemå overførevannifra samlerentil en
beholderslik atenkanmåleoverlengreperioder.Dettei segselvmedførerikke enfeil i
målingeneoverperioden,menrisikoenfor oversvømmelseav oppsamlerdunkeneog
dermedtapav oppsamletstøvvil medføreenpotensiellfeilkilde. Deter likevel ikke tvil
omat målingenevil gi representativemålingerfor uorganiskestøvnedfallfor
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måleperiodenogogsåmålingav grunnstoffsammensetningavstøvetuavhengigav
lengdenpåmåleperiodensålengeenpasserpåvannmengdeni dunkene.

Detsomavgjørlengdenpåmåleperiodenerspørsmålet omhvasomønskesoppnåddmed
målingene.Vedmålingerover30 døgnkanepisodiskestøvutslippmålesbedre,og enkan
sesesongmessigevariasjonerbedre,mensmålingerover90døgni mindregradvil gjøre
detmulig å seutslipp somfølgeavepisodiskestøvutslipp,ogsesongmessigevariasjoner
vil bli mindresynlige.Dersommåleter gjennomsnittligestøvmålingerper30 døgnmidlet
overåreteller3 måneder, er90 døgnsmålingerhelt tilstrekkelig.Dersomdetønskes
redegjortfor månedfor månedstøvutslippifra bedriftensåbør30døgnsmålingvelges.
Utslippstillatelsenangirenmidlingstidpå3 månederfor støvnedfallsgrensensomersatt
ogdermeder detikke sattkravom målingover30 døgni tillatelsen.

2. Redegjøringfor alternative målemetoder

Deter for miljøundersøkelsenvedAF Decomvalgt åbenyttemetodeNS-4852for åmåle
støvnedfall.Detteer enenkelmetodesomerkostnadseffektivogsommedgodpresisjon
beregnerstøvnedfallvedenlokalitet ogsomogsågir mulighettil åbestemmegrunnstoff
sammensetningeni støvnedfallet.InternationalstandardsomtilsvarerNS-4852er
ISO/DIS4222.2.

Miljødirektoratetønskeri henholdtil brevdatert02.02.2015entredjepartvurdererom det
eksistereralternativmetodikkfor målingavstøvspredning.

Detblir antattatenalternativmetodebørværeknyttettil ennasjonaleller internasjonal
standard.Metodersomikke erknyttettil utprøvdeogvalidertemetoderbørikke benyttes
til miljøkontroll. VeilederTA-3012(Veiledningtil egenrapporteringfor landbasert
industriTA 3012:2012),angirenrekkemetoderfor utslippsmålingeroppgitt.Enav
metodenesomoppgisderermetodeNS-EN 15445«Diffuseutslippav fellesbetydning
for industrisektoren- Beregningav andeldiffusestøvutslippvedbrukav
spredningsmodeller».Detteerenteoretiskogpraktiskprosedyrefor å kartleggekilder til
diffuseutslippogdermedfinnedenviktigstekilden til støvutslippifra enbedrift.Dette
syneslite relevantfor AF DecomAS, sidenkildeneergodtkjent,og dermedkanmetode
NS-EN 15445seesvekk ifra somaktuell.

VeilederTA-3012oppgirNS-4852somenegnetmetodefor støvmålinger.Alternativt til
åkvantifiseredettotalestøvnedfalletvil væreåspesifiktmålestøvflukt i form avPM2,5
ogPM10.DettekangjøresmedmetodeNS-EN 12341:2014(Luftundersøkelse- Uteluft -
Gravimetriskreferansemetodefor bestemmelseav PM10ogPM2,5massefraksjonav
svevestøvi uteluft).MetodeNS-EN 12341:2014erensammenslåingav metodeNS-EN
12341:1998ogNS-EN 14907:2005.Dennemetodenbaserersegpåaktiv innsugingav
luftensomprøvetasigjennomfilter dermengdesuspendertstøv blir kvantifisertsom
vektøkningenpåfilteret. Det forutsettesdaoppsettav enprøvestasjonmedluft pumperog
innebygdlagerav filter somautomatiskkanbyttesfor å målestøvmengdenover
varierendeperioder.Påsammemåtesomprøvetakingsstasjonenefor metodeNS-4852vil
envedmetodeNS-EN 12341:2014kun dekkeenfastprøvelokalitet,og enkanikke
benyttedataeneifra en prøvelokasjontil stipuleredatavedenannenprøvelokasjon.Pålik
linje medNS-4852gir metodeNS-EN 12341:2014igjennomenannenstandardanledning



til å bestemme grunnstoff sammensetningen i fanget støv. Metodikk NS-EN 12341:2014
gir muligheten til å måle støvflukt innenfor kortere tidsperioder enn det en kan giøre med
tilsvarende presisjon med metode NS-4852. Dette gir mulighet til å måle episodisk
støvflukt bedre med metode NS-EN 12341:2014 enn med metode NS-4852.

Hovedproblemet med metode NS-EN 12341:2014 er at instrumentering som kreves er
kostbar, og dette begrenser for de fleste aktører hvor mange lokasjoner som en kan utføre
målinger på. Til sammenligning er instrumenteringen for metode NS-4852 svært enkel, og
kostnadsmessig bør det ikke være noe problem å sette opp mange prØve lokasjoner. Det
vil også være påkrevd med mere opplæring for å drifte et prøvetakingsanlegg ihht. NS-EN
1234I:2014 sammenlignet med NS-4852, men personell ifra AF Decom vil kunne greie å
driften begge prøvetakingsanleggene selv om instrumenteringen for metode NS-EN
1234I:2014 krever jevnlig service og oppfølging av instrumentering ifra kvalifisert
personell.

Spørsmålet er om en oppnår noe vesentlig mere ved bruk av prøvetakere ihht. NS-EN
12341:2014 i forhold til støvsamlere ihht. NS-4852. Utfra utslippstillatelsen til AF Decom
AS gir det ingen mening å benytte standard NS-EN 12341:2014 for å måle støvflukt,
siden denne metoden ikke måler faktisk støvnedfall men kun suspendert støv i luften.
Metode NS-EN 12341:2014 har den store fordelen at en kan skille mellom partikkel
størrelsen i svevestøv ifra AF Decom. Partikler med størrelse PM2,5 er vesentlig farligere
en PMl0, og det kunne være interessant å vise størrelsesfordelingen i støv ifra støvflukt
ifra AF Decom. Ulempen er at bedriften ikke har noen begrensinger som gfu pä støvflukt
av partikler med spesifikke partikkelstørrelser. Sett i lys av den lave mengden støvnedfall
per 30 døgnmältigjennom 2013 -2014 ansees det som lite sannsynlig at en ved AF
Decom AS avd. Vats når en støvmengde av PMl0 på 50 Wglm3, som er satt som grense

for luftkvalitet i Norge. Dermed virker det som lite fornuftig å investere store beløp i
instrumentering og metodikk som ikke kan kn¡tes opp mot spesifikke utslippsgrenser for
bedriften og der nasjonale grenser neppe vil overskrides.

Det ansees som fornuftig for AF Decom AS Avd. Vats å investere ressurser i flere
målepunkt for metode NS-4852. Dette vil gi bedre grunnlag for å kartlegge støvflukt ifra
bedriften bedre. Alternativ metodikk som utarbeiding av spredningsmodeller eller
målinger av mengde suspendert støv i området rundt bedriften vil gi indikasjoner på det en

fysisk kan måle ved bruk av metode NS-4852. I dagens situasjon ansees metodikk NS-EN
12341:2014 og NS-EN 15445 som mindre hensiktsmessig å benytte enn NS-4852.
Hovedutfordringen knyttet til metode NS-EN 12341:2014 er de betydelig høyere

kostnadene kn¡tet til denne metodikken sammenlignet med NS-4852.

Odda,2 .2015

Dr. Joar

Hardanger Miljøsenter AS
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