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3000,3501 OG 3500

Kort sammendrag:
Vedlagt følger 3 kvartalsrapport som er status pr. utgangen av september 2010. 

Da rapporten er utarbeidet i uke 46 har rådmannen vurdert økonomien i virksomhetene og 
under finansområdet med utgangspunkt i dagens regnskap. 

Faktiske opplysninger:
Rapporten er utarbeidet med innspill fra virksomhetenes pr september og rådmannens egne 
vurderinger av virksomhetene og kommunens helhetlige økonomi.  

Ved 2 kvartal fikk flere av virksomhetene tilført midler. Budsjettreguleringen utgjorte til 
sammen 6,5 mill.kr som ble finansiert ved merinntekter fra de frie inntektene. Dette har 
medført at flere av virksomhetene nå melder om budsjettbalanse. 

Refusjon ressurskrevende brukere
Rådmannen har i løpet av høsten 2010 igangsatt et prosjekt med ekstern konsulent hvor en 
har gjennomgått hele refusjonsordningen med ressurskrevende brukere sett opp mot hva 
SVK kan kreve av refusjon for 2010. Gjennomgangen har vist at SVK kan kreve ytterligere 
refusjoner utover hva vi har tatt høyde for i dag. For 2010 har SVK 15 brukere som utløser
det statlige tilskuddet. Det forventes en merinntekt i størrelsesorden 2,0 mill.kr for 2010. Det 
er budsjettert med en statlig refusjon på 6,3 mill.kr.     

Lønnsoppgjør 
Ved 2 kvartal meldte rådmannen at for å dekke lønnoppgjøret i alle virksomheter var det en 
underbudsjettering på 5,1 mill.kr. Alle virksomheter har fått melding om å dekke årets 
lønnsoppgjør innenfor egne rammer og dette er i all hovedsak gjennomført. Det er ved 
årsslutt kun 2 virksomheter som melder om overforbruk. Rådmannen har kvalitetssikret 
økonomien i alle virksomhetene og mener at dette er et riktig bilde.  

Oppsummering
Etter gjennomgang av alle virksomheter er det kun to virksomheter hvor det vil bli et 
merforbruk i forhold til budsjettert. Ved hjemmebasert omsorg er det beregnet et overforbruk i 
størrelsesorden 4,0 mill.kr. Også ved Wesselborgen sykehjem er det beregnet en 
overskridelse av budsjettet på 1,8 mill.kr.   
Både ved Prestøyhjemmet og Tjenesten for funksjonshemmede er det usikkert hvorvidt 
budsjettene vil holde ut året. 



Under finansområdet er det merinntekter på renter og momskompensasjon fra investering, 
samt mindreforbruk på renter og avdrag.   

Etter rådmannens vurdering vil kommunens økonomi for 2010 balansere. 

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service 
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen 
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:
Kommunestyre tar 3 kvartalsrapport til etterretning. 

Bente Larssen
rådmann



Sør-Varanger
kommune

---
---

3. kvartalsrapport 2010
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1000 POLITISK ADMINISTRASJON

Virksomhet
1000

Reg. årsbudsjett 
2010

Budsjett pr 
3.kvartal 2010

Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 8 911 913 6 741 435 9 286 900 138
Inntekter -319 000 -296 989 -2 770 169 933
T o t a l t 8 592 913 6 444 446 6 516 731 101

1100 ADMINISTRASJON

Virksomhet
1100

Reg. årsbudsjett 
2010

Budsjett pr 
3.kvartal 2010

Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 16 263 598 11 440 796 14 310 438 125
Inntekter -9 473 002 -6 103 079 -13 017 755 213
T o t a l t 6 790 596 5 337 717 1 292 683 24

Administrasjonen har ved 3. kvartal er det et samlet mindreforbruk på 4 mill. Mindreforbruket 
er i all hovedsak basert på skjønnsmidler til barnehager pålydende 3,5 mill og 
spesialtilrettelegging av barn i barnehage. Skjønnsmidlene vil bli brukt før årsslutt og 
spesialmidlene vil bli fordelt ved budsjettregulering.

Rådhusets administrasjon alene har et merforbruk på kr 92.000,-, hvilket skyldes manglende 
inntekter i form av kompensasjoner.
Det er gjennomført 100 % medarbeidersamtaler. 

1200 SERVICEKONTORET

Virksomhet
1200

Reg. årsbudsjett 
2010

Budsjett pr 
3.kvartal 2010

Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 5 760 844 4 221 397 4 258 441 101
Inntekter -741 000 -553 527 -808 509 146
T o t a l t 5 019 844 3 667 870 3 449 932 94

Regnskapet pr. 3. kvartal 2010 for Servicekontoret er vurdert. Regnskapet vurderes til å 
holde budsjettrammen i 2010.

Sykefraværet ved 1200 Servicekontoret for 3. kvartal har vært 5,8 %. For perioden januar –
september 2010: 7,9 %. Fraværet vurderes som ordinært.

Ved 1200 Servicekontoret har alle medarbeidere gjennomført medarbeidersamtaler.

1300 ØKONOMIAVDELINGEN



Virksomhet
1300

Reg. årsbudsjett 
2010

Budsjett pr 
3.kvartal 2010

Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 8 842 373 6 468 259 7 296 001 113
Inntekter -978 600 -684 084 -1 373 950 201
T o t a l t 7 863 773 5 784 175 5 922 051 102

Økonomiavdelingens økonomi er vurder og er i balanse. 

Det er allikevel verdt å nevnte at utgiftene til overformynderiet er langt over budsjettert. Pr 
utgangen av september har kommunen utbetalt hele kr. 768 000,- til advokatsalær for 
overformynderi. Budsjettet er kr. 379 000,-. Kommunen er i dag pålagt å være hjelpeverge 
for 20 personer som noe som gir kr. 38 400,- i gjennomsnittlig utgift pr person. Rådmannen 
er bekymret for utvikling av utgiftene til hjelpeverge. Til sammenligning ble det i 2007
utgiftsført kr. 140 429,- til dette formålet. 

Skatteinnkreving av restanser
Pr. 31.12.2009 viste årsrapporteringen ikke forfalte krav på kr 53.5 mill kr som var en økning 
på 10.1 mill sammenlignet med pr 31.12.08. Pr utgangen av oktober 2010 er restanse, ikke 
forfalte krav, på 40.7 mill. I denne restansen ligger også nye krav for inntektsåret 2009 
opparbeidet tom oktober 2010. 

Samlede restanser for forfalte krav er pr 31.10.2010 kr 36.8 mill.
Søkt avskrevet SkattNord pga foreldelse                kr   4.4 mill.
_________________________________________________________
Restanse etter avskrivning                                   kr 32.4 mill.

Dette viser at det gjøres en god jobb med å få ned restansene. Erfaringer viser at nyere 
restanser lar seg innfordre. Eldre restanser krever større innsats for å få inn om de i det hele 
tatt lar seg innfordre. Dersom en legger erfaringstall til grunn vil 32 % av innkrevet skatt 
tilfalle kommunen. Merinntekter fra skatt medfører reduksjon i rammeoverføringen gjennom 
inntektsutjevningsordningen. 

Sykefraværet ved avdelingen er 7 %. 

Det er gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte ved avdelingen.

1400 PERSONALAVDELINGEN

Virksomhet
1400

Reg. årsbudsjett 
2010

Budsjett pr 
3.kvartal 2010

Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 13 447 228 10 000 625 8 638 540 86
Inntekter -540 000 -378 680 -439 039 116
T o t a l t 12 907 228 9 621 945 8 199 501 85

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik.

Sykefravær pr. 31.8.2010 er på 8,4 %.  I dette sykefraværet registreres personalavdelingen, 
læringer, hovedtillitsvalgte og 2 spesialrådgivere.

Medarbeidersamtale 2010 er gjennomført med alle ansatte ved personalavdelingen.



1500 OG 1550 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGA

Virksomhet
1500

Reg. årsbudsjett 
2010

Budsjett pr 
3.kvartal 2010

Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 12 309 927 8 008 853 9 066 031 113
Inntekter -6 974 400 -4 903 273 -5 141 806 105
T o t a l t 5 335 527 3 105 580 3 924 225 126

Virksomhet
1550

Reg. årsbudsjett 
2010

Budsjett pr 
3.kvartal 2010

Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 756 073 558 635 2 310 408 414
Inntekter 0 0 -1 892 140 0
T o t a l t 756 073 558 635 418 268 75

Virksomheten har pr. 3 kvartal ikke overforbruk på driftsbudsjettet. Ettersom vi fortsatt må 
bruke konsulentbistand i byggesaksbehandlingen, vil det bli et overforbruk her. Dette vil 
imidlertid dekkes inn av lønnsmidler i ubesatte stillinger. 

På prosjekt 10415 ”Markedsføring/kompetanseheving olje/gass” er overforbruket pr 3.kvartal 
kr. 500 000,-. 

Etter en total vurdering av plan og byggesaks økonomi vil virksomheten gå i balanse ved 
årets slutt. 

Sykefraværet har i perioden vært på 11,9 % og skyldes i hovedsak to langtidssykemeldinger. 
Fra slutten av september er disse avviklet og sykefraværet forventes å synke ytterligere.

Medarbeidersamtale er gjennomført på 89 % av de ansatte.

1600 IT-AVDELINGA

Virksomhet
1600

Reg. årsbudsjett 
2010

Budsjett pr 
3.kvartal 2010

Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 12 528 213 7 864 030 7 722 796 98
Inntekter -3 703 000 -1 329 660 -1 511 785 114
T o t a l t 8 825 213 6 534 370 6 211 011 95

Regnskapet pr. 3. kvartal 2010 for 1600 IT-avdelingen er vurdert. Virksomhetsleder vurderer 
at budsjettrammen for 2010 vil holde. 

Virksomhetsleder vil framholde, som tidligere, at IT-avdelingen er underbudsjettert dersom 
en skal gjennomføre fornyelser og løpende oppgraderinger. 

Sykefraværet ved IT-avdelingen for 3. kvartal har vært 15,5 %, og hittil i år er fraværet 5,9 %. 
Fraværet vurderes som ordinært.

Ved IT-avdelingen har alle medarbeidere gjennomført medarbeidersamtaler.



2201 KIRKENES BARNEHAGE

2201
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 5 808 004 4 211 879 3 693 330 88
Inntekter -5 320 745 -3 090 894 -4 795 528 155
T o t a l t 487 259 1 120 985 -1 102 198 -98

Kirkenes barnehages økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik.

Sykefraværet for 3. kvartal er på 3,5 %, noe som er en nedgang fra 7.6 % i 2009. Kirkenes 
barnehage arbeider kontinuerlig med å redusere fraværet ved barnehagen.  

Andelen av medarbeidersamtalene som er gjennomført: 96 %.

2202 EINERVEGEN BARNEHAGE

2202
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 4 132 553 2 998 020 3 098 787 103
Inntekter -3 696 695 -2 091 996 -3 654 067 175
T o t a l t 435 858 906 024 -555 280 -61

Ved gjennomgang av regnskap for 3. kvartal ligger virksomheten an til en bedre inngang på 
foreldrebetaling/kostpenger enn budsjettert. Lønnsbudsjettet ligger også godt an da 
barnehagen ikke har hatt kvalifisert personal i alle stillinger og ledighet. Det må fortsatt 
prioriteres å arbeide med å skaffe kvalifisert personell og samtidig beholde ansatte.

Sykefraværet for perioden 1.1.10 til 30.9.10 er på 12,1 % mens det mot samme tid i 2009 var 
på 19 %.. Nedganger skyldes reduksjon i langtidsfravær.

Gjennomført medarbeidersamtaler 70 %

2203 BJØRNEVATN BARNEHAGE

2203
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 2 658 815 1 932 211 2 164 451 112
Inntekter -2 416 045 -1 360 175 -2 718 553 200
T o t a l t 242 770 572 036 -554 102 -97

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til avvik på budsjettet og det ser ut 
pr. dags dato at budsjettet skal holde ut året.

Sykefraværet er i perioden 01.07.10-30.09.10 på 28,1 prosent. Grunnen til det høye 
sykefraværet skyldes langtidssykemeldinger. Det jobbes kontinuerlig med sykefraværet i 
virksomheten.



Prosenten i forhold til medarbeidersamtaler som er gjennomført 10 %. Grunnen til det lave 
tallet av medarbeidersamtaler som er gjennomført skyldes langtidsfravær og vikarmangel. 
Virksomheten jobber for å få gjennomført større prosent av medarbeidersamtaler før året er 
over.

2204 HESSENG BARNEHAGE

2204
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 5 847 572 4 237 969 4 133 693 98
Inntekter -5 368 279 -3 121 005 -5 168 607 166
T o t a l t 479 293 1 116 964 -1 034 914 -93

Virksomhetens økonomi er gjennomgått og funnet i orden.

Fravær 3.kvartal er på 3,5 %

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle faste ansatte i løpet av våren 2010

2205 SANDNES BARNEHAGE

2205
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 3 941 953 2 859 574 3 136 017 110
Inntekter -4 011 655 -2 337 957 -4 216 815 180
T o t a l t -69 702 521 617 -1 080 798 -207

Virksomhetens økonomi er gjennomgått og det ser ikke ut til at det vil bli vesentlige avvik ved 
årsslutt.

Barnehagen har vært uten virksomhetsleder i perioden og det foreligger derfor ikke 
sykefraværsstatistikk eller oversikt over gjennomførte medarbeidersamtaler ved 
virksomheten.

2206 PRESTØYA BARNEHAGE

2206
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 5 399 445 3 918 856 4 337 161 111
Inntekter -5 222 160 -3 038 331 -4 833 864 159
T o t a l t 177 285 880 525 -496 703 -56

Prestøya Barnehage har pr. 3 kvartal overforbruk på enkelte arter som følge av opprettelse 
av midlertidig avdeling Trollebo. Dette skal dekkes inn over skjønnsmidler. Det vil bli 
utarbeide en oversikt over inntekter og utgifter vedr. Trollebo slik at bildet vil bli et annet ved 
neste økonomirapportering. Virksomhetens økonomi for øvrig er vurdert og ligger ikke an til 
vesentlig avvik. 



Gjennomsnittlig sykefravær har i denne perioden vært på 13,6% - av dette utgjør korttids 
sykefravær 3,9%. 

Det er ikke gjennomført noen medarbeidersamtaler denne perioden.

2212 LISADELLHAUGEN BARNEHAGE

2212
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 1 474 356 1 072 184 1 206 669 113
Inntekter -1 269 584 -733 680 -1 278 927 174
T o t a l t 204 772 338 504 -72 258 -21

Virksomhetens økonomi er vurdert. Barnehagen vil få tilført midler til vikar i faste stillinger for 
ressurser til spesialpedagogiske tiltak. Utgifter til ferievikarer vil bli noe høyere enn 
budsjettert, men virksomheten vil allikevel holde seg innenfor netto budsjettrammer i 2010.

Sykefraværet er 6,8 %. Det er en nedgang på 2,9 % fra 2. kvartal 2010.

Medarbeidersamtalene er gjennomført 100 %.

2214 RALLAREN BARNEHAGE

2214
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 4 452 057 3 227 314 3 277 139 102
Inntekter -3 908 360 -2 257 303 -3 950 094 175
T o t a l t 543 697 970 011 -672 955 -69

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik på budsjettet.

Sykefraværet har i perioden 01.07.10- 31.08.10 vært på 14,7 %, der langtidssykemeldte har 
vært på 14,4 %. Sykefraværet på tid i fjor var på 4,2 %, langtidssykemeldte var på 1,9 %

Medarbeidersamtaler er gjennomført i løpet av våren 2010 med 20 %. Grunnen til at det er 
gjennomført så få medarbeidersamtaler er langtidsfravær og vikarmangel. 
Medarbeidersamtaler med resten av personalet er satt opp til å bli gjennomført 
november/desember.   



2219 KNAUSEN BARNEHAGE

2219
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 4 703 848 3 409 106 3 173 247 93
Inntekter -3 891 650 -2 204 671 -3 709 909 168
T o t a l t 812 198 1 204 435 -536 662 -45

Regnskap er vurdert i henhold til budsjett. 

Sykefraværet var i perioden:01.07.10. -30.09.10: 13,4 %. Samme periode i 2009: 11,0 %.
Langtidsfraværet har økt siden siste kvartal. Sykefraværsarbeidet prioriteres høyt.
Tiltak for å rekruttere og beholde ansatte er svært viktig.

Medarbeidersamtaler er gjennomført i løpet av våren 2010 med 70 %.

2301 KIRKENES SKOLE

2301
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 38 493 555 27 919 795 28 894 127 103
Inntekter -3 611 321 -2 684 469 -3 260 709 121
T o t a l t 34 882 234 25 235 326 25 633 418 102

Regnskapet for Kirkenes skole er vurdert til å være i balanse etter 3. kvartal. Virksomheten 
har et lite overforbruk på lønn i henhold til budsjett, men samtidig er inntektene økt, blant 
annet med prosjektstøtte fra Fylkesmannen og Barentssekretariatet. Virksomhetens største 
avvik i forhold til budsjett gjelder skyss, hvor utgiftene til nå ligger på i 903 000,-. I dette ligger 
det 60 000,- til skyss i forbindelse med undervisning og resten er skyssutgifter knyttet til 
transport av elever til og fra skole. Største delen av dette ligger i transport av elever som 
hører under Fossheim oppvektsområde. Vi har også et overforbruk på matvarer som skyldes 
at fruktordningen kun finansieres delvis.

Sykefraværet er på under 8 % i perioden. Sykelønnsrefusjoner der derfor litt lavere enn 
forventet, men samtidig utgiftene til vikarer også lavere.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med 30 % og dette prioriteres fremover.

2302 BJØRNEVATN SKOLE

2302
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 27 070 042 19 631 151 19 295 666 98
Inntekter -1 959 780 -1 247 339 -1 373 070 110
T o t a l t 25 110 262 18 383 812 17 922 596 97

Økonomien ved Bjørnevatn skole er vurdert og det er ikke funnet vesentlige avvik i forhold til 
budsjett.



Sykefraværet for perioden er 6,4 %. For 3. kvartal er fraværet på 3,2 %.  Fraværet i skolen er 
varierende pga det komprimerte arbeidsåret og 6,4% anses derfor å være reelt resultat. Det 
har i perioden ikke vært gjennomført medarbeidersamtaler med unntak for de nyansatte i 
skoleåret 2009/2010. Høsten 2010 har det ikke vært gjennomført medarbeidersamtaler.

2303 SANDNES SKOLE

2303
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 12 117 158 8 774 645 9 284 034 106
Inntekter -1 590 900 -872 865 -1 511 388 173
T o t a l t 10 526 258 7 901 780 7 772 646 98

Ved gjennomgang av regnskapet pr. 3. kvartal kan det synes som om Sandnes skole vil gå 
mot et regnskapsoverskudd. Størrelsen på overskuddet er avhengig av skyssutgifter og 
statstilskudd flyktninger. Størrelsen på overskuddet kan beløpe seg opp mot kr 600 000,-.

Sykefraværet tom 3. kvartal 2010 er 9,2 %. Dette er en økning fra 3. kvartal 2009 med 0,7 %. 
Vi har en nedgang på 0,3 % i forhold til 2. kvartal. Dette skoleåret (fom august) har vi et 
sykefravær på 8,0 %. Det kan se ut til at vi er på rett vei, men det vil neppe være mulig å nå 
vårt eget mål på 7 %. Sykefraværet skyldes i stor grad langtidssykemeldte arbeidstakere. 
Kortidsfraværet er lavt, så utfordringen ligger i å bekjempe langtidssykefraværet. 

Alle ansatte har hatt medarbeidersamtale i løpet av 2010.

2309 PASVIK SKOLE og 2216 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER

2309
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 10 481 564 7 590 629 7 659 035 101
Inntekter -681 500 -511 484 -649 051 127
T o t a l t 9 800 064 7 079 145 7 009 984 99

2316
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 3 580 143 2 594 141 2 816 490 109
Inntekter -854 235 -537 635 -893 304 166
T o t a l t 2 725 908 2 056 506 1 923 186 94

2216
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 2 698 598 1 954 495 2 194 754 112
Inntekter -2 570 550 -1 533 519 -2 266 175 148
T o t a l t 128 048 420 976 -71 421 -17

Det er ingen vesentlig store avvik og det ser fortsatt ut til at oppvekstområdet vil komme ut 
som budsjettert på virksomhetene. Det er noen feilposteringer på lønn på avdelingene som 



vil bli rettet opp. Vikarer er ikke plassert på rett kontostreng og en overføring av ansatt fra 
Pasvik til Skogfoss barnehage er ikke ført rett.

Sykefraværet er pr september lavere en det var i 2. kvartal. Skogfoss oppvekstsenter 1,4 %, 
Pasvik skole 3,4 % og Pasvik barnehage 4,5 %. 

Det er gjennomført medarbeidersamtaler på Pasvik skole med alle ansatte. Pasvik 
barnehage hadde store utskiftinger av personalet, så her er det ikke gjennomført noen 
samtaler. På Skogfoss Oppvekstsenter er det gjennomført medarbeidersamtaler med alle. 

2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER

2312
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 19 926 102 14 437 377 14 379 858 100
Inntekter -4 853 520 -3 176 802 -4 429 132 139
T o t a l t 15 072 582 11 260 575 9 950 726 88

Hesseng flerbrukssenter melder om merforbruk av fastlønn ved grunnskolen. Dette skyldes 
manglende budsjettregulering for aktivitetsøkning for minoritetsspråklige elever, økte statlige 
pålegg samt feilbudsjettering som rapportert tidligere og uforutsette utgifter. 
Virksomhetsleder melder at merforbruket av lønn ved grunnskolen vil ligge i størrelsesorden 
1,5 mill ved årsavslutning 2010. Det foretas ikke konkrete grep vedrørende dette da 
virksomheten totalt sett holder seg under budsjett pr 3. Kvartal. SFO ved virksomheten 
melder mindreforbruk og vurderes mot virksomheten totalt sett ved årsslutt.

Sykefraværet er redusert i skolen og SFO. Barnehagen har fortsatt stort fravær som i 
perioden i hovedsak skyldes sykdom i svangerskap og ansatte med langvarige og kroniske 
lidelser. 

Medarbeidersamtaler er ikke gjennomført 2010.

2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER

2313
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 4 994 602 3 619 317 3 572 926 99
Inntekter -1 367 928 -860 600 -1 245 047 145
T o t a l t 3 626 674 2 758 717 2 327 879 84



2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER

2314
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 3 340 144 2 420 579 2 085 276 86
Inntekter -1 087 270 -640 718 -858 116 134
T o t a l t 2 252 874 1 779 861 1 227 160 69

Pr. 3. kvartal ser det ut til at oppvekstsentrets tildelte økonomiske ramme vil holde ut året. 
Budsjettet viser et foreløpig underforbruk av lønnskostnader, noe som skyldes vakante 
stillinger både i barnehage og skole. Takket være en ekstra stor innsats fra personalets side 
har dette i liten grad gått ut over skolens eller barnehagens drift, men der er en situasjon som 
ikke er holdbar på lang sikt. Når det gjelder driftsmidler har dette vært holdt på et minimum i 
barnehagen med tanke på innkjøp av et større utelekeapparat i denne budsjettperioden. 
Driftsbudsjettet i skolen er pr i dag brukt opp, men på grunn av den totale innsparingen på 
lønnsposter håper vi at vi kan gjøre noen flere innkjøp av skolebøker og div 
undervisningsmateriell.

Sykefraværet i virksomheten er lavt og i all hovedsak knyttet til korttidsfravær noe som ikke 
gir rett til refusjon fra folketrygden slik at forholdet mellom utgiftsposter og inntektsposter i 
forbindelse med sykefravær er urealistisk.
Det vil bli gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte innen utgangen av året. 

2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER

2315
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 4 974 284 3 608 565 3 217 306 89
Inntekter -1 629 119 -987 553 -1 411 578 143
T o t a l t 3 345 165 2 621 012 1 805 728 69

Det er ingen vesentlig avvik i forhold til budsjettet for denne perioden.
Det er gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte.  

2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER

2317
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 5 027 562 3 642 646 3 660 791 100
Inntekter -261 000 -194 967 -248 704 128
T o t a l t 4 766 562 3 447 679 3 412 087 99

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik.

Sykefravær fra 1.1.2010 – 30.9.2010: 6,2 %. Sykefravær fra 1.7.2010 – 30.9.2010: 3,6 %

Medarbeidersamtaler er ikke gjennomført for skoleår 2010/2011.



2318 KOMPETANSEHEVING

2318
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 490 800 366 628 897 647 245
Inntekter 0 0 -1 189 625 0
T o t a l t 490 800 366 628 -291 978 -80

2350 PP-TJENESTEN

2350
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 4 128 315 2 987 484 2 633 088 88
Inntekter -70 000 -52 290 -16 467 31
T o t a l t 4 058 315 2 935 194 2 616 621 89

Virksomheten er vurdert til å holde seg innenfor netto budsjettramme i 2010.
Regnskap pr 3.kvartal viser ingen avvik på drift. Virksomheten har ubrukte lønnsmidler pga 
permisjon i lederstilling og vakanse i fagstillingen. Det er behov for kjøp av tjenester for å 
dekke opp for vakansen resterende to måneder. 

Sykefraværet var nede på ca. 5 %

Det er gjennomført medarbeidersamtale med alle medarbeiderne, det vil si en 
gjennomføringsgrad på 100 %.

2360 BARNEVERNET

2360
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 15 038 410 11 136 538 10 570 462 95
Inntekter -335 000 -225 545 -243 298 108
T o t a l t 14 703 410 10 910 993 10 327 164 95

Ved gjennomgang av regnskapstallene for barneverntjenesten pr 30.09. syner totaltallene at 
man fortsatt holder god balanse, og det ligger fortsatt an til at tjenesten vil gå med 
mindreforbruk også dette året.  Likesom rapportering for 2. kvartal synes det som om 
hjelpetiltak i hjemmet vil koste kommunen mer enn budsjettert, men at dette vil bli dekket opp 
av mindre kostnader til administrasjon og tiltak utenom hjemmet. Erfaringene fra dette 
budsjettårets regnskap vil danne et viktig grunnlag for hvordan barneverntjenestens totale 
ramme disponeres framover.  Det vil si hvordan midlene fordeles henholdsvis på generell 
forebyggende virksomhet, på hjelpetiltak i hjemmet og på tiltak utenom hjemmet for de barn 
som trenger dette.

Sykefraværet holder seg for så vidt på et akseptabelt og begrunnet nivå: Fraværet var 7,8 % 
for perioden 1.7. – 30.9.2010.  Virksomheten har få ansatt og kun et langtids sykefravær slår 
mye ut prosentvis. Sykefraværet er ikke jobbrelatert.

Virksomhetsleder har gjennomført medarbeidersamtaler med alle medarbeiderne, det vil si 
100 % gjennomføringsgrad.



2400 KIRKENES KOMPETANSESENTER

2400
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 7 196 761 5 248 182 5 558 283 106
Inntekter -5 558 000 -3 681 600 -5 260 898 143
T o t a l t 1 638 761 1 566 582 297 385 19

Kirkens kompetansesenter har noe overforbruk i forhold til budsjett på lønnsutgifter og noe 
underforbruk på driftskostnader. Samtidig er inntektene betydelig høyere enn budsjett for 
perioden. Kompetansesenteret flyttet inn i nye lokaler i 2010, og vil i 4. kvartal få en del 
ekstra driftsutgifter knyttet til dette, dette forventes dekket inn gjennom inntekter slik at totalt 
driftsresultat for året vil bli som budsjettert.

Kirkenes kompetansesenter har et høyt sykefravær som i september 2010 utgjorde 28,3 %. 
De sykemeldte følges opp i henhold til regler for IA bedrifter. Det er ikke funnet nødvendig å 
sette inn spesielle tiltak for å få ned sykefraværet på det nåværende tidspunkt, men 
situasjonen følges opp og tiltak vil bli vurdert.

Pr 15. oktober er det gjennomført medarbeidersamtaler med 42 % av de ansatte, resterende 
medarbeidersamtaler vil bli avholdt i løpet av oktober 2010.

2500 ALLMENN KULTUR

2500
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 12 533 301 9 371 285 10 849 284 116
Inntekter -531 500 -388 931 -1 218 179 313
T o t a l t 12 001 801 8 982 354 9 631 105 107

Allmenn kultur har et merforbuk på 7 % som skyldes forskuddsbetalt husleie. Virksomheten 
anses pr d.d. å være i budsjettbalanse ved årslutt.

Meidarbeidersamtaler er ikke gjennomført pga sykefravær.

2550 KULTURSKOLEN

2550
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 5 487 994 4 006 344 3 422 690 85
Inntekter -948 000 -708 156 -687 692 97
T o t a l t 4 539 994 3 298 188 2 734 998 83

Kulturskolens økonomi ligger innenfor budsjettrammen. Det er noe mindreforbruk av lønn da 
alle stillinger ennå ikke er fylt pga permisjoner. Dette gir også utslag i lavere inntekter enn 
budsjettert. Inntektene er budsjettert pr måned mens kulturskolens inntekter kommer 



halvårlig pr høst og vinter, budsjetterte inntekter vil derfor høyere enn regnskap. Dette jevner 
seg følgelig ut mot slutten av året. Nytilsatt dansepedagog er ennå ikke lagt i lønnssystemet.

Sykefraværet ligger på 1,5 %, kun kortidsfravær.

På bakgrunn av lederskifte ved virksomheten har det ikke vært gjennomført formelle 
medarbeidersamtaler. Dette prioriteres fremover.

2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK

2700
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 6 445 045 4 743 254 5 012 118 106
Inntekter -1 359 000 -836 345 -1 093 322 131
T o t a l t 5 086 045 3 906 909 3 918 796 100

Sør–Varanger biblioteks økonomi er vurdert pr. 3. kvartal og det ligger ikke an til vesentlige 
avvik. Husleie kostnader vil nok overstige det budsjetterte i 2010. Budsjetterte inntekter fra 
staten kan bli 28 % mindre enn forventet. Da driftsnivået blir lagt opp etter et 
forsiktighetsnivå, påregnes det å overholde netto ramme. Eventuelle ledige midler i 2010 
gjelder prosjektbaserte oppgaver, og skal overføres til fond.

Sykefraværet i 2010 er på samme nivå som 2009, på 5,8 %, som ansees som normalt. 

Det er gjennomført medarbeidersamtale med 85,7 % av de ansatte.

3000 HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON

3000
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 11 386 022 8 422 897 8 058 830 96
Inntekter -3 525 534 -1 781 045 -641 592 36
T o t a l t 7 860 488 6 641 852 7 417 238 112

Virksomheten har et underforbruk på fastlønn fordi det ikke har lyktes å rekruttere vikar når 
en av våre ansatte er har permisjon. Samtidig er det 0,5 vakant stilling ved koordinerende 
enhet. Det er overforbruk på støttekontakt/ avlastning for barn og omsorgslønn med kr. 
440 000. Regnskapet per 30.09.10 viser et overforbruk på 775 000. Dette er på grunn av at 
ikke alle refusjoner fra staten er kommet inn. Det forventes at virksomheten går i balanse ved 
årets slutt. 

Virksomhetens sykefravær hittil i år er 8,1 %.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle medarbeiderne, det vil si 100 % 
gjennomføringsgrad.



3001 FRIVILLIG SENTRALEN

3100
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 731 283 541 152 445 098 82
Inntekter -375 000 -245 520 -373 478 152
T o t a l t 356 283 295 632 71 620 24

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. 

Sykefravær på 1,6 % totalt de tre første kvartalene av 2010

3100 FLYKNINGETJENESTEN

3100
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 6 554 550 4 862 511 3 824 965 79
Inntekter -7 128 000 -4 595 616 -3 519 028 77
T o t a l t -573 450 266 895 305 937 115

Flyktningtjenestens regnskap er innenfor rammene og vil i løpet av året reguleres etter antall 
bosettinger som vil gi både økte inntekter og utgifter. Kommunestyret har vedtatt å bosette 
20 flyktninger i 2010 og av disse er 6 personer bosatt hittil i år. Overforbruk i postene lønn og 
velferdstiltak vil reguleres mot statlig ekstratilskudd når tilsagnet utbetales til kommunen. I 
tillegg er det gitt hjelp til en familie etter at de var utsatt for brann, dette blir tilbakebetalt når 
forsikringsoppgjøret utbetales. Reguleringene som gjøres vil være innenfor 
flyktningtjenestens rammer.

Sykefravær: 0,6 %.
Medarbeidersamtaler: 100 %

3200 HELSETJENESTEN

3200
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 790 163 574 253 489 584 85
Inntekter -31 000 -23 157 -30 719 133
T o t a l t 759 163 551 096 458 865 83

Regnskapsrapporten pr. 30.09.10 viser at administrasjonen ved helsetjenesten holder seg 
innenfor budsjettrammen med et forbruk på 83 % av periodisert budsjett. Virksomhetens 
økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik.

Registrert sykefravær pr. 3. kvartal er 6,9 %.  

Medarbeidersamtaler er ikke gjennomført. Var avtalt men måtte utsettes pga. sykemeldinger.



3202, 3203 OG 3204 HELSESTASJONEN, 
FYSIOTERAPITJENESTEN, ERGOTERAPITJENESTEN 

3202
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 4 018 007 2 905 610 2 892 694 100
Inntekter -327 000 -228 955 -643 925 281
T o t a l t 3 691 007 2 676 655 2 248 769 84

3203
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 3 911 056 2 874 520 3 041 986 106
Inntekter -640 000 -322 964 -438 351 136
T o t a l t 3 271 056 2 551 556 2 603 635 102

3204
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 1 249 131 901 152 807 617 90
Inntekter -16 000 -11 952 -6 900 58
T o t a l t 1 233 131 889 200 800 717 90

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik på 
ergoterapitjenesten og helsestasjonen. Det kan komme et avvik på fysioterapitjenesten. 
Dette begrunnes med leie av transportmiddel og leasing av bil pga økt kjørelengde knyttet til 
lovpålagt oppgave til enkeltbruker. Videre overforbruk på lønn pga vikar for sykemeldt hvor vi 
bare får dekket inn 50 % av lønnen. Overforbruk på fysioterapitjenesten er pr 3 kvartal på kr 
52 000. Det vurderes at sett hele virksomheten under ett vil holde seg innenfor netto 
budsjettramme.

Sykefraværet 3 kvartal er på 5,8 % hvorav 2,7 % er langtidsfravær. 
Det er gjennomført medarbeidersamtaler for alle ansatte.

3205 PSYKISK HELSETJENESTE

3205
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 10 118 921 7 352 886 7 538 922 103
Inntekter -1 993 500 -1 158 412 -1 371 590 118
T o t a l t 8 125 421 6 194 474 6 167 332 100

Virksomheten har et totalt forbruk på 100 % i forhold til periodisert budsjett pr. 30.09.10. 
Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. 

Registrert sykefravær pr. 3. kvartal var 7,7 %.

Alle har fått tilbud om medarbeidersamtale, men kun 30 % er gjennomført av ulike årsaker.



3206 DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT

3206
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 9 761 935 6 183 401 6 168 696 100
Inntekter -1 201 000 -650 872 -816 028 125
T o t a l t 8 560 935 5 532 529 5 352 668 97

Regnskapsrapporten pr. 30.09.10 viser at virksomheten holder seg innenfor gitte 
budsjettrammer med et forbruk på 97 %. Satsene på basistilskudd, vaktgodtgjørelse og 
praksiskompensasjon, samt lønn til turnuslegene er økt fra 01.07.10.  Dette dekkes innenfor 
eget budsjett. Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik.

Registrert fravær 1,2 %.

3300 SOSIALTJENESTEN

3300
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 4 769 234 3 480 670 3 144 744 90
Inntekter -320 800 -235 554 -289 710 123
T o t a l t 4 448 434 3 245 116 2 855 034 88

Pr. 3.kvartal vurderes økonomisk situasjon å være innefor vedtatte budsjettrammer med total 
forbruk på 64 % av års budsjett. Forventede utgifter til husleie på NAV-bygget, samt utgifter i 
forbindelse med etablering av enmannsmoduler, utgifter i forbindelse med innføring av nytt 
fagsystem vil i tillegg bli belastet budsjettet siste del av året. Utgifter til enmannsmoduler er i 
utgangspunktet ikke budsjettert med og må ses i sammenheng med avsatte forsikringsmidler 
etter brann i rusboliger i Henrik Lundsgt. Det vurderes pr. 3.kvartal ikke å ligge an til vesentlig 
avvik.

Sykefravær utgjør 9 % hittil i år, og av det er 76,3 % langtidsfravær. Fravær ligger på rundt 
samme nivå som for 2009. Det er utarbeidet HMS-plan for virksomheten med fokus på økt 
trivsel, reduksjon av fravær og økt medvirkning. 1 årsverk er vedtatt holdt vakant siden 2008 
som innsparingstiltak i kommunen. I tillegg har 1 årsverk stått ubesatt siden januar, men er 
fra august besatt med fagperson. 

Medarbeidersamtaler er gjennomført med 100 %.

3301 NAV – ØKONOMISK SOSIALHJELP

3301
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 10 720 443 7 949 847 7 244 356 91
Inntekter -3 060 000 -1 566 803 -994 003 63
T o t a l t 7 660 443 6 383 044 6 250 353 98



Med bakgrunn i regnskap tom. 3. kvartal vurderes budsjettet å være i rute ihht. periodisert 
budsjett korrigert for forsinkelser i internfakturering mellom NAV Stat og kommune. 
Virksomheten ble tilført 1,5 mill.kr ved forrige rapportering, juni 2010. 

Sykefraværet i kvartalets 3 måneder var som følger; juli 6,8 %, august 0 % og september 6,4 
%.  

3400 PRESTØYHJEMMET

3400
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 26 752 564 19 458 571 20 650 593 106
Inntekter -5 581 577 -4 169 438 -4 487 088 108
T o t a l t 21 170 987 15 289 133 16 163 505 106

Prestøyhjemmets økonomi er vurdert og har et forbruk på 106 % i forhold til periodisert 
budsjett etter 3.kvartal med totalt kr. 875 000 i overforbruk. Lønnsutgifter på kr. 662 702 
reguleres ved årets slutt med prosjektmidler fra Prosjekt uønsket deltid.

For å sikre faglig forsvarlig drift har virksomheten som forventet overskridelse på overtid og 
konsulenttjenester fra bemanningsbyrå. Utgiftspost til ferievikarer har også et overforbruk 
som følge av sentrale lønnsøkninger. I tillegg er det et overforbruk til vedlikehold av anlegg 
samt inventar og utstyr på bakgrunn av innkjøp av nødvendig utstyr. Det vil i tillegg i år 
komme utgifter på dekking av gjennomført total service på varslings-/alarmanlegg med kr. 
150 000.

På inntektssiden mangler det sykelønnsrefusjoner og brukerbetalinger for september, slik at 
virksomheten etter 3.kvartal vil være i balanse. Det er vanskelig å si hva resultatet vil være 
på slutten av året, men slik det ser ut nå vil virksomheten kunne klare å holde seg innenfor 
gitte budsjettramme.

Sykefravær hittil i 2010 er på 14,4 %, hvorav 3,9 % er korttidsfravær. Fravær i samme 
tidsrom i 2009 var på 16,9 % hvorav 3,6 % korttidsfravær. Det jobbes kontinuerlig med 
sykefraværsproblematikken.

Medarbeidersamtaler er gjennomført med 87 % av de ansatte ved virksomheten. Dette 
skyldes sykefravær og annet fravær. 

3500 HJEMMEBASERT OMSORG

3500
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 40 966 428 29 843 792 33 607 656 113
Inntekter -5 125 000 -3 431 446 -4 121 516 120
T o t a l t 35 841 428 26 412 346 29 486 140 112

Virksomheten har et overforbruk på 3 mill kr i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes i 
hovedsak overforbruk på konsulenttjenester med kr. 2 624 000. I hovedsak er dette bruk av 
vikarbyrå og kjøp av brukerstyrt personlig assistent tjenester fra ULOBA. Vikarbyrå har også 
vært benyttet rundt en enkeltbruker i vakante sykepleierstillinger og som ferievikarer. Det er 
derfor et underforbruk på til ferievikarer med kr. 500 000. 



Videre er det overforbruk på overtid med kr. 250 000, dette er en betydelig nedgang fra 
overtidsforbruket på samme tid i 2009. Dette har en sammenheng med bruk av vikarbyrå og 
lavere sykefravær. 

Det er også overforbruk på fastlønn som skyldes at en av våre ansatte jobber midlertidig ved 
en annen virksomhet, dette vil refunderes. Det er tatt i bruk en ekstra stilling til å jobbe med 
Profil, denne lønnen vil også bli refundert fra annen virksomhet. 

Det er overforbruk på faste tillegg med kr. 430 000. Dette skyldes at tilleggene er budsjettert 
en gang, men utbetales også til sykevikarer, ferievikarer og svangerskapsvikarer. 

Det er et overforbruk på leie/leasing transport midler og driftsutgifter transportmidler. 
Overforbruket er på kr. 400 000. Dette skyldes at leasingavtaler og serviceavtaler er gått ut 
uten at der er reforhandlet nye. Dette har ført til en del kostnader som ikke er budsjettert. 

Virksomheten har budsjettert med kr 1 607 000 i refusjoner for ressurskrevende brukere. Det 
forventes at kun halvparten av dette vil komme inn, da vedtak rundt en bruker er avsluttet i 
juni. 

Det er varslet en utskrivningsklar pasient fra Kirkenes sykehus med omfattende behov for 
tjenester. Hvor mye tjenester det vil være behov for vil kartlegges nærmere og det vil 
fremmes egen sak ved økt behov for ressurser. 

Det forventes at virksomheten vil ha et overforbruk ved årets slutt i sørrelsesorden….. 

Sykefraværet per 30.09.10 er på 10,4 %. Virksomheten har et tett samarbeid med NAV 
arbeidslivssenter og kommunens HMS konsulent for å få ned sykefraværet.

Det er gjennomført 30 % av medarbeidersamtalene i virksomheten.

3501 BUGØYNES OMSORGSSENTER

3501
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 5 206 324 3 796 372 3 822 284 101
Inntekter -294 600 -220 066 -182 294 83
T o t a l t 4 911 724 3 576 306 3 639 990 102

Alle plassene ved Omsorgssentret er nå tatt i bruk, slik at økning av personell som varslet i 
budsjett 2010 er nå tatt i bruk. Det forventes at virksomheten vil gå i balanse ved årets slutt. 

Sykefraværet per 30.09.10 er på 5,6 %.

Virksomheten har en gjennomført 90 % av medarbeidersamtalene. Det gjenstår 10 % på 
grunn av skifte av leder.



3600 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

3600
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 30 128 257 21 964 596 23 442 828 107
Inntekter -2 572 540 -1 625 401 -1 454 044 89
T o t a l t 27 555 717 20 339 195 21 988 784 108

Tjenesten for funksjonshemmede har pr. 30.09.10 et overforbruk på 1 649 589 i forhold til 
periodisert budsjett.

Kjøp av tjenester for en ressurskrevende bruker, forbruk hittil i år 1 673 000. Det er etter 
1.kvartalsrapport budsjettregulert 1 mill kr til formålet. Tilskudd til ressurskrevende tjenester 
fra staten vil kunne dekke inn en del av utgiftene som overskrider dette. Beregner at det ved 
årets slutt er ca kr 160 000 av utgiften som er uinndekket.

Utgifter til overtid er overskredet med kr 500 000. Forventer merinntekter i form av 
sykelønns- og svangerskapsrefusjoner på om lag kr 500 000 ved årsslutt som vil kunne 
dekke noe av merutgiftene til overtid. Syke- og svangerskapsrefusjon for september er ikke 
inntektsført.

Bruk av bemanningsbyrå er overskredet med kr 760 000. Virksomheten har et mindreforbruk 
på fastlønn som vil kunne dekke bruk av bemanningsbyrå. Faste tillegg vurderes som 
underbudsjettert og er overskredet med kr. 570 000.

Utgifter på kr 310 000 knyttet til flyktningfamilie vil bli refundert fra IMDI, via 
flyktningtjenesten.

Pr. 30.09.10 hadde virksomheten et sykefravær på 16 %. Virksomheten jobber målrettet ifht. 
Forebygging og har fokus på sykefraværsoppfølging. Virksomheten har tett samarbeid med 
NAV Arbeidslivssenter, HMS konsulenten og prioriterer skolering av mellomledere. Videre 
har virksomheten et stort fokus på HMS og Internkontroll arbeid. TFF har i høst arrangert 
HØSTDAG for alle ansatte i virksomheten. Her var alle velkomne mellom 12.00 og 18.00 til 
grilling, sosialt samvær og quiz. TFF har også laget internavis ”TFF-nytt” som et tiltak for å 
skape tilhørighet og samhold og for å sikre informasjonsflyt.

Pr.30.09.10 hadde ca 65 % av alle ansatte hatt medarbeidersamtale med sin nærmeste 
leder. 

3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM 

3700
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 40 580 686 29 547 373 32 491 213 110
Inntekter -8 157 830 -6 093 899 -6 898 885 113
T o t a l t 32 422 856 23 453 474 25 592 328 109

Virksomheten har et nettoforbruk på 109 % av periodisert budsjett etter tredje kvartal 2010. 
Overforbruk på lønn skyldes blant annet årsverk som er falt ut ved budsjettering for 2010, 
samt at det har vært behov for ekstra personale på natt etter at Kirkenes korttids- og 
avlastningsavdeling (KA) flyttet til Wesselborgen i mars. Faglige vurderinger tilsier at 



avdelingen har behov for egen nattevakt, og det har vært nødvendig å bemanne opp på 
natten mesteparten av den perioden avdelingen har vært her. Nattevaktene på KA måtte bli 
igjen på eldresenteret av brannsikkerhetshensyn da avdelingen flyttet. Brannsikkerheten på 
eldresenteret er under utbedring og det er planlagt å overføre nattevaktsstillingene til KA i 
begynnelsen av januar 2011. 

Utgifter til faste tillegg ligger an til et overforbruk i 2010 på i underkant av 800 000 kr. Det 
budsjetterte beløpet er ikke i overensstemmelse med utgiftene i turnusprogrammet som er 
mer realistiske. 

Virksomheten har mange ubesatte stillinger og vanskeligheter med rekruttering i tillegg til 
langtidssykemeldte sykepleiere. Dette medfører at bruken av vikarbyrå og overtid er høyt for 
å sikre forsvarlig drift. Forbruket på vikarbyrå er på 1,6 mill kr hittil i år. Overforbruk på overtid 
vil ved årets slutt utgjøre rundt 1,1 mill kr.

Brukerbetalinger og sykelønnsrefusjoner for september er ikke inntektsført, disse utgjør 
700 000 kr og ligger an til å bli noe høyere enn budsjettert i 2010. Dette vil dekke inn noe av 
overforbruket på andre arter. Totalt har virksomheten et underskudd etter tredje kvartal på 
1,44 mill kr. 

Sykefraværet i virksomheten ligger på 18,7 % etter tredje kvartal, av dette er 15,5 % 
langtidsfravær. Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av sykemeldte, og virksomheten 
samarbeider tett med HMS-konsulent, og har satt fokus på trivselstiltak på arbeidsplassen i 
HMS-utvalget. 

Anslagsvis 70 % av medarbeidersamtalene er gjennomført. Ikke gjennomførte 
medarbeidersamtaler skyldes utskiftinger i avdelingslederstillinger.

3701 KJØKKEN – PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE

3701
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 6 660 332 4 896 611 5 321 051 109
Inntekter -1 236 000 -923 292 -1 364 775 148
T o t a l t 5 424 332 3 973 319 3 956 276 100

Totalt sett etter tredje kvartal ligger kjøkkenet an til å gå i balanse. Det forventes et 
overforbruk på kr 80 000 på inventar og utstyr, og kr 50 000 på vedlikehold ved årets slutt. 
Dette skyldes at kjøkkenet har mye gammelt og slitt utstyr som krever utskifting og kostbart 
vedlikehold. Brukerbetalinger og refusjoner ligger 400 000 kr høyere enn budsjettert, og 
disse økte inntektene dekker overforbruket på inventar, utstyr og vedlikehold. Overforbruk på 
matvarer utgjør 140 000 kr hittil i år, dette dekkes også inn av økte inntekter. Inntektene er 
justert opp i budsjett 2011. Overforbruket på lønn tilsvarer en 50 % stilling som ved en feil falt 
ut ved budsjettering for 2010. Denne er budsjettert med i 2011.

Sykefraværet i virksomheten ligger på 12 % etter tredje kvartal, av dette er 9,7 % 
langtidsfravær. 

100 % av medarbeidersamtalene er gjennomført.



3703 DAGSENTER FOR DEMENTE

3703
Reg. årsbudsjett 

2010
Budsjett pr 

3.kvartal 2010
Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 1 793 440 1 310 779 1 275 668 97
Inntekter -90 000 -67 230 -41 951 62
T o t a l t 1 703 440 1 243 549 1 233 717 99

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik.

Sykefraværet i virksomheten ligger på 6,6 % etter tredje kvartal, av dette er 3,9 % 
langtidsfravær. 

100 % av medarbeidersamtalene er gjennomført.

4000, 4300, 4600 FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD, VEIER, 
PARK OG IDRETTANLEGG, PROSJEKTER

Reg. årsbudsjett 
2010

Budsjett pr 
3.kvartal 2010

Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 74 219 786 44 394 426 42 089 254 95
Inntekter -27 325 250 -8 580 749 -5 967 563 70
T o t a l t 46 894 536 35 813 677 36 121 691 101

Regnskapet pr. 3. kvartal 2010 fremstår med et netto forbruk på 71 % av årsbusdsjett.  
Dekning av økte strømpriser er regulert inn i budsjettet. Virksomhetens økonomi vurderes til 
at det ikke ligger an til vesentlig avvik i forhold til budsjett. 

Sykefraværet for hele virksomhet FDV er pr. 3. kvartal samlet på 7,5 %. Med 
renholdssektoren på 11,2 %, de øvrige avdelingene (vei, bygning) har et lavt fravær. Ved 3. 
kvartal 2009 var virksomhetens sykefravær på 12,8 %. Det er renholdssektoren som har 
størst nedgang, fra 17,1 % til 11,2 %. Mange langtidssykemeldte er tilbake i arbeid, og 
korttidsfraværet er veldig lavt. Sykemeldte blir fulgt opp med samtaler. 

Gjennomførte medarbeidersamtaler hittil i år er på 60 %. Resterende samtaler skal 
gjennomføres i løpet av året. 

4200 VANN, AVLØP OG RENOVASJON

Virksomhet
4200

Reg. årsbudsjett 
2010

Budsjett pr 
3.kvartal 2010

Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 32 059 181 19 228 685 22 510 019 117
Inntekter -37 720 000 -23 545 440 -27 251 497 116
T o t a l t -5 660 819 -4 316 755 -4 741 478 110

På grunn av store driftsproblemer med vannledningene, spesielt på Gartnerjordet er 
driftsutgiftene større enn forutsatt. Netto resultat ser ut til holde da inntektene også er noe 
større enn forutsatt.



Sykefraværet har vært på 19,3 % i år mot 11,6 % for samme periode i fjor. Egenmeldinger 
utgjør 0,9 % av sykefraværet. Selv om de ansatte gjør en utmerket jobb må virksomheten 
dessverre fortsatt regne med ett høyt sykefravær på grunn av ansatte med kronisk sykdom.

Det er gjennomført ca. 50 % av medarbeidersamtalene, virksomhetsleder tar sikte på å ha alt 
gjennomført i løpet av 14. dager.

4800 BRANN OG FEIERVESEN

Virksomhet
4800

Reg. årsbudsjett 
2010

Budsjett pr 
3.kvartal 2010

Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 11 340 718 8 158 264 7 906 345 97
Inntekter -2 510 000 -1 442 102 -1 837 720 127
T o t a l t 8 830 718 6 716 162 6 068 625 90

Virksomhetsleder har gjennomgått regnskapet for 3. kvartal 2010 og det ligger pr. i dag ikke 
an til avvik. Allikevel er det overforbruk på fast lønn på kr. 100 000 samt på brannutrykning 
på kr.100 000. Dette siste skyldes storbrannen på ”Tobago” i Kirkenes havn. Samtidig har 
brannvesenet hatt god inntektsøkning grunnet salg av opplæring til Sydvaranger Gruve AS. 
Ved forslag om bygging av lagerhall for FDV, VA, havnevesenet, og brann vil ca kr.135 000 
av dette bli benyttet til formålet. (egen sak til kommunestyret)

Sykefraværet for 3. kvartal er på 6 % mot 9,6 % i 2. kvartal.

Av virksomhetens 15 ansatte er det 1 ansatt som ikke har fått gjennomført 
medarbeidersamtale.

4900 - 4941 KIRKENES HAVNEVESEN

Virksomhet
4900- 4941

Reg. årsbudsjett 
2010

Budsjett pr 
3.kvartal 2010

Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 16 868 000 10 097 147 6 844 363 68
Inntekter -16 868 000 -10 686 582 -8 994 976 84
T o t a l t 0 -589 435 -2 150 613 365

Havnevesenet har pr. 30. sept 7 stk 100 % stillingshjemler. Økonomikonsulent- og 
maskiniststilling er vakant

Havnevesenets drift hittil i år preges av stor aktivitet innenfor drift og saksbehandling. 
Aktivitetsnivået i er i all hovedsak tilknyttet trafikkstyring, forvalting av kaier og arealer, ISPS, 
vedlikehold og administrasjon. Ekstraordinær virksomhet slik som oppfølgning av henlagte 
fartøy, båtbrann, rettssak, propellhavari og utviklingsoppgaver, innføring av ny havne- og 
farvannslov er ressurskrevende. Utgiftene er likevel under budsjett. Årsaken til dette er 
fortløpende koordinering mellom utgifter og inntekter.

Ved behov og hvis mulig er det engasjert mannskap til Kraft Johansen. Dette for å løse 
næringslivets akutte behov for slep og buksering.

Som meldt i tidligere økonomirapporter er driftsinntekter slik som isavgift, kaiutleie, ISPS-
avgifter, vareavgift, salg av fortøyningstjenester og lignende betydelig under budsjett. Det er 
to forhold som er årsaken til dette:



- færre fartøy anløper havna
- fartøyene ligger kortere tid ved kai

Årsaken er trolig at godstransport i økende grad flyttes over på vei, samt strukturendringer i 
fiskeriene. Antall anløpte malmskip er færre enn budsjettert. Dersom utviklingen hittil i år 
fremskrives vil netto økonomisk konsekvens være ca kr. 650.000,- kr negativt resultat. Dette 
vil bli dekket inn over virksomhetens egne rammer.

Sykefraværet hittil i år er 10,8 %. Forebyggende tiltak slik som tilrettelegging av 
arbeidsoppgaver er iverksatt. 

Det er gjennomført medarbeidersamtale med samtlige ansatte.

5100 FINANSOMRÅDET

Virksomhet
5100

Reg. årsbudsjett 
2010

Budsjett pr 
3.kvartal 2010

Regnskap 
30.9.2010

Forbruk i 
%

Utgifter 51 527 887 30 297 288 27 794 011 92
Inntekter -476 299 011 -305 490 257 -341 964 445 112
T o t a l t -424 771 124 -275 192 969 -314 170 434 114

Frie inntekter
Skatt og rammetilskudd utgjør kommunens frie inntekter. Ved 2 kvartal prognostiserte 
rådmannen en skatteinngang på vel 219,4 mill.kr. Det lå da an til en skattevekst på hele 10 
%. Skatteinngangen ble dessverre ikke så god som forventet og pr. utgang av november 
ligger skatteveksten på 6,7 % og er beregnet til 213 mill.kr. Dersom dette viser seg å holde ut 
året vil de frie inntektene bli 5,1 mill.kr over opprinnelig budsjett, ikke 6,5 mill.kr slik 
prognosen var ved 2 kvartal. Ved 2 kvartal ble imidlertid de frie inntektene oppjuster og 
merinntektene ble budsjettregulert til omsorgssektoren.

15. november meddelte regjeringen i en pressemelding at de har økte de frie inntektene til 
kommunene med 1 milliard kroner og at dette skal komme over rammetilskuddet. For Sør-
Varanger kommune medfører dette 2,1 mill.kr. Med denne ekstrabevilgningen vil anslaget på 
frie inntekter holde for 2010.

Eiendomskatt
Eiendomskatten for 2010 er ferdig inntektsført. Det var budsjettert med 24,6 mill.kr og 
inntektsført 24,9 noe som gir en merinntekt over budsjett på vel kr. 300 000,-. 

Renter og avdrag
Lånet for 2010 er ikke tatt opp pr i dag. Lånet utgjør 68 mill.kr. Kommune har god likviditet på 
grunn av byggelånet fra Kirkenes skole samt at flere investeringsprosjekter ikke er igangsatt. 
Låneopptaket vil bli utsatt til kommunens likviditetssituasjon endrer seg, investeringen 
igangsettes og vi har behov for pengene. For budsjett 2010 utgjør dette en budsjettmessig 
besparelse på 2,8 mill.kr. 
Øvrige rente og avdrag er i balanse etter budsjettreguleringen i juni. 

Renteinntekter 
Det er budsjettert med renteinntekter på 2,8 mill.kr. Pr i dag har det kommet inn renteinntekter på 4,6 
mill.kr. Merinntekten skyldes byggelån Kirkenes skole og merinntekten skal innføres prosjektet. 

Pensjon
Utgifter knyttet til pensjon er budsjettert etter beregninger fra kommunens 
pensjonsleverandører og vil, etter rådmannens vurdering, gå i balanse ved årets slutt.

Momskompensasjon fra investeringsprosjekter



Det er budsjettert med 20,6 mill.kr i momskompensasjon fra investeringsprosjekter. 
Momskompensasjon fra investeringsprosjekter er pr. november inntektsført med 18,6 mill.kr. 
I henhold til regnskapsforskriften skal 20 % tilbakeføres til investeringsregnskapet. Høyt 
aktivitetsnivå, spesielt ved bygging av nye Kirkenes skole, vil resultere i at kommunen får 
tilført i overkant av 9 mill kroner i momskompensasjon i 4 kvartal. Under forutsetning av at 
det høye aktivitetsnivået opprettholdes vil kommunens samlede inntekter fra 
momskompensasjon ligge rundt 2 mill kroner over budsjett. 

RAPPORT FRA LINDORFF – MISLIGHOLD – LØSNINGSGRAD

Nye saker Sum oppgjør Løsningsgrad
Antall Beløp Antall Beløp Antall Beløp

Sosiallån 5 111 254 0 0 0 % 0 %
Teknisk 7 115 233 6 128 742 85,71 % 100 %
Plan/Utvikling 3 4 000 2 2 000 66,67 % 50,00 %
Husleie 3 160 146 2 156 810 66,67 % 97,92 %
Barnehage 66 205 627 60 207 094 90,91 % 94,61 %
Helse/Omsorg 48 27 481 19 15 742 39,58 % 57,28 %
Kulturskolen 13 13 932 9 11 695 69,23 % 82,63 %
SFO 35 59 576 32 62 482 91,43 % 92,19 %
Div.krav 16 289 381 10 284 348 62,50 % 98,26 %
Kultur 13 39 567 8 37 618 61,54 % 95,07 %
Komm.avg. 255 1 184 254 201 1 089 568 78,82 % 86,73 %
Havnevesen 4 294 308 2 293 494 50,00 % 97,95 %
Totalt 468 2 509 859 351 2 289 591 75,00 % 87,48 %

Rapporten viser hvor mange saker som er overført til Lindorff for innfordring i perioden januar 
til og med september 2010 spesifisert på de ulike områder det faktureres på. Området 
teknisk omfatter blant annet tjenester som brøyting, tilknytningsavgift, FDV, VAR og oppdrag 
utført av brannvesen. Plan/Utvikling omfatter fakturering knyttet til salg av tomter, 
byggesaker og festekontrakter. Div. krav inneholder blant annet fakturering knyttet til salgs-
og skjenkebevilgninger og internfakturering. Området kultur omfatter basen, 
kompetansesenteret og leie av gymsaler.

Totalt er det overført 468 saker på til sammen kr 2 509 859 til Lindorff i perioden. Av disse er 
351 gjort opp med kr 2 289 591. Det vil si at 75,00 % av de overførte sakene er gjort opp og 
utgjør 87,48 % av total beløpet.
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09.02.2009 I Statens 
forurensningstilsyn

SØKNAD OM ENDRING AV 
UTSLIPPSTILLATELSE AV 23.04.08



12.03.2009 U Statens
forurensningstilsyn

ENDRING I UTSLIPPSTILLATELSE 
SYDVARANGER GRUVE AS

14.04.2009 I Fylkesmannen i 
Finnmark

MANGLENDE PLANBEHANDLING OG 
KONSEKVENSUTREDNING AV 
GRUVEARAEL OG SJØDEPONERING  14.04.2009 S SYDVARANGER GRUVE AS - SØKNAD OM 
ENDRING I UTSLIPPSTILLATELSE

29.04.2009 U Fylkesmannen i 
Finnmark

SYDVARANGER GRUVE AS - KOMMUNAL 
BEHANDLING ETTER PLAN- OG 
BYGNINGSLOVEN05.05.2009 I Naturvernforbundet i 

Sør-Varanger
HØRINGSUTTALELSE -  SØKNAD OM 
ENDRING I UTSLIPPSTILLATELSE FRA 
SYDVARANGER GRUVE AS12.05.2009 U Saksbehandler 

Trygve Sarajærvi for 
oppfølging

ENDRING I UTSLIPPSTILLATELSE -
SYDVARANGER GRUVE AS

15.05.2009 U Statens 
forurensningstilsyn

ENDRING I UTSLIPPSTILLATELSE

20.05.2009 X Linda Beate Randal; 
Bente Larssen

SAK OM SYDVARANGER

20.05.2009 I Naturvernforbundet i 
Sør-Varanger

SYDVARANGER OG SLAMUTSLIPP. KOPI AV 
BREV TIL SFT

19.06.2009 I Sydvaranger Gruve 
AS

MILJØOVERVÅKNING AV 
AVRENNINGSVANN FRA GRUVEOMRÅDE

19.06.2009 I Fylkesmannen i 
Finnmark

VEDRØRENDE PLANBEHANDLING I 
FORBINDELSE MED SYDVARANGER 
GRUVE AS OPPSTART AV GRUVEDRIFT21.08.2009 X VEDR. UTSLIPPSTILLATELSE 
SYDVARANGER GRUVE

03.09.2009 I Norges Fiskarlag HØRINGSUTTALELSE VEDR. SØKNAD OM 
UTSLIPPSTILLATELSE FRA SYDVARANGER 
GRUVE AS. KOPI AV BREV TIL SFT25.09.2009 I Gruppeleder FRP og 

gruppeleder AP
SYDVARANGER GRUVE AS- SØKNAD OM 
ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE

28.09.2009 I Sør-Varanger AP PERSONLIGE SIGNATURER- HØRING - SAK 
KST 024/09

28.09.2009 I Sør-Varanger FRP PERSONLIGE SIGNATURER- HØRING-SAK 
KST 024/09

14.11.2009 I Torkel Olav Seip ADVARSEL MOT ENDRING AV PRAKSIS 
VEDRØRENDE UTSLIPPSTILLATELSE -
KOPI AV BREV TIL STATENS 13.01.2010 I Ane Marte Natur og 

Ungdom v/ Rognskog
UTTALELSE FRA NATUR OG UNGDOMS 
LANDSMØTE: NEI TIL GIFTUTSLIPP I 
BØKFJORDEN!22.01.2010 I Naturvernforbundet i 

Sør-Varanger
TESTING AV GIFTIGHETEN TIL LILAFLOT 
D817M - KOPI AV BREV TIL SYDVARANGER 
GRUVE15.02.2010 I Sydvaranger Gruve 

AS
MILJØOVERVÅKING AVRENNINGSVANN 
GRUVEOMRÅDET

25.03.2010 I Gunnar Reinholdtsen ER DET GITT UTSLIPPSTILLATELSE?

16.05.2010 I Fylkesmannen i 
Finnmark

VEDRØRENDE LOVLIGHETSKONTROLL AV 
SAK 59/09 I SØR-VARANGER 
KOMMUNESTYRE28.05.2010 I Lisbeth Isaksen ANG. SØKNAD ENDRING AV UTSLIPP VED 
SYDVARANGER GRUVE AS

01.06.2010 I FNF Finnmark KOPI AV ANMELDELSE AV SYDVARANGER 
GRUVE

14.06.2010 I Norges Fiskarlag Jan 
Henrik Sandberg

ANMODNING OM INNSYN I DOKUMENTER 
VEDR. SYDVARANGER GRUVE AS



15.06.2010 U Norges Fiskarlag Jan 
Henrik Sandberg

SVAR PÅ ANMODNING OM INNSYN I 
DOKUMENTER VEDR. SYDVARANGER 
GRUVE AS24.06.2010 I Klima- og 

forurensningsdirektor
atet

VARSEL OM FORESTÅENDE REVISJON OG 
FASTSETTELSE AV GEBYRSATS.KOPI AV 
BREV TIL SYDVARANGER GRUVE AS28.06.2010 I Naturvernforbundet i 

Sør-Varanger
STATUS UTSLIPPSTILLATELSE

29.06.2010 I Fylkesmannen i 
Finnmark

VEDRØRENDE SPØRSMÅL OM 
FORURENINGSMYNDIGHET 
SYDVARANGER GRUVE01.07.2010 I Sydvaranger Gruve 

AS
VS: MILJØOVERVÅKNING BØKFJORDEN 
2010 - ENDELIG PROGRAM FRA NIVA

19.08.2010 I Arkiv Klif OPPFØLGING ETTER 
INSPEKSJONSRAPPORT 2010.229.I.KLIF -
SYDVARANGER GRUVE AS. KOPI AV BREV 27.08.2010 I Arkiv Klif REVISJONSRAPPORT

02.09.2010 I Arkiv Klif SYDVARANGER GRUVE AS, SKRIFTLIG 
BEKREFTELSE I HENHOLD TIL 
KLIFINSPEKSJON DEN 4 JUNI. 2010. KOPI 13.10.2010 I Bente Bjercke INNSYNSBEGJÆRING

25.10.2010 U Bente Bjercke INNSYNSBEGJÆRING

25.10.2010 I Klima- og 
Forurensningsdirekto
ratet

SYDVARANGER GRUVE AS -
OPPFØLGNING ETTER KONTROLL

25.10.2010 I Fylkesmannen i 
Finnmark

PÅLEGG OM MILJØTEKNISKE 
UNDERSØKELSER AV GRUNNEN - KOPI AV 
BREV TIL PERPETUUM WASTE 01.11.2010 I Harald Sørby MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL 
SYDVARANGER GRUVA AS

12.11.2010 I Simonsen 
Advokatfirma

SØKNAD SYDVARANGER GRUVE

15.11.2010 U Bente Bjerke VEDRØRENDE INNSYNSBEGJÆRING

17.11.2010 I Bernt Nilsen AVKLARING FREMLAGTE DOKUMENTER  
SYDVARANGER GRUVE AS

18.11.2010 I Sydvaranger gruve 
AS

HØRING AV SØKNAD OM TILLATELSE

Kort sammendrag:

23. april 2008 fikk Sydvaranger Gruve AS (SVG) tillatelse til å slippe ut inntil 35 tonn 
flokkuleringsmiddel til Bøkfjorden. 
Tillatelsen regulerer ikke utrykkelig hvilke kjemikalier som kan benyttes, men gir tillatelse til 
bruk av en total mengde flokkuleringsmidler basert på bedriftens søknad. 
I søknaden fra SVG ble det oppgitt at Magnafloc 155 skulle benyttes. 

SVG tok i mars 2010 i bruk et nytt kjemikalie, Magnafloc 1707 som etter Klima og 
forurensningsdirektoratets (Klifs) vurdering,  jf brev av 25.10.2010, ikke er dekket av 
bedriftens tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Dette på grunn av at Klif vurderer 
Magnafloc 1707 som et miljømessig dårligere flokkuleringsmiddel enn Magnafloc 155. 
Sydvaranger Gruve skulle på forhånd søkt Klif om tillatelse til å ta i bruk Magnafloc 1707. 



Bedriften ble likevel, etter søknad 1. november 2010, innvilget midlertidig tillatelse til bruk av 
kjemikaliet fram til søknad fra Sydvaranger Gruve AS om tidsbegrenset tillatelse er avgjort 
etter høring.

Sydvaranger Gruve  AS søkte 10. november 2010 om tillatelse til bruk og utslipp av 
Magnafloc 1707 i 18 måneder, for å kunne dokumentere kjemikaliets miljømessige 
virkninger, og utrede alternative løsninger for bruk av Magnafloc 1707.  

Klif har lagt søknaden fra Sydvaranger Gruve AS ut på offentlig høring, og Sør-Varanger 
kommune er en av partene som skal avgi høringsuttalelse. 

Faktiske opplysninger:

Bakgrunn for saken 

Sydvaranger Gruve AS har opplyst at ulike forekomster av jernmalm har gjort det 
nødvendig å supplere prosessen med andre flokkuleringskjemikalier ut over bruken av 
Magnafloc 10 som ble tatt i bruk ved oppstart av virksomheten. 
På grunn av utfordringer knyttet til en økt mengde finpartikulært materiale, som blant annet 
har vist seg problematisk for filteranlegget, tok virksomheten i bruk Magnafloc 1707 i mars 
2010. 

Når virksomheten tar i bruk et nytt flokkuleringskjemikalie, er det en forutsetning for at det 
nye kjemikaliet skal anses omfattet av tillatelsen at det utgjør et miljømessig like godt, eller 
bedre alternativ til Magnafloc 155. 

Magnafloc 1707 er etter Klifs vurdering et miljømessig dårligere flokkuleringsmiddel enn 
Magnafloc 155. Sydvaranger Gruve AS skulle ha gjort en miljørisikovurdering av Magnafloc 
1707 og de skulle ha søkt Klif om tillatelse til å bruke kjemikaliet i forkant. 
Bedriften opplyser at de umiddelbart etter mottagelsen av brevet den 25.10. 2010 har stanset 
bruk av Magnafloc 1707, og at stans av bruken har alvorlige konsekvenser for prosessen og 
for produksjonsvolumene. 

Bedriftens opplysninger om konsekvenser av stans i bruk og utslipp av Magnafloc 1707 

Bedriften opplyser at stans i bruk av Magnafloc 1707 medfører en betydelig reduksjon i 
produksjonen og at de har jobbet for å finne alternative kjemikalier med bedre 
miljøegenskaper. Dette vil fortsatt ta noe tid, da det blant annet må gjennomføres en rekke 
tester under drift. Virksomheten har opplyst at dersom de ikke kan benytte Magnafloc 1707 
vil det få alvorlige økonomiske konsekvenser for virksomheten og ha stor betydning for 
arbeidsplasser lokalt og regionalt. 

Klima- og forurensingsdirektoratets vurdering av søknad om midlertidig utslipp fram til 
søknad fra Sydvaranger Gruve AS om tidsbegrenset tillatelse er avgjort etter høring. 

”Når Klima- og forurensningsdirektoratet avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter vilkår skal 
det legges vekt på de forurensingsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de 
fordeler og ulemper som tiltaket forøvrig vil medføre, jf forurensningsloven § 11 jf § 16. Etter 
forurensningsloven § 18 første ledd nr 5 kan Klif endre vilkårene i en tillatelse dersom de 
fordeler forurenseren får er vesentlig større enn de skader eller ulemper de vil føre til for 
miljøet. 
Bedriften har søkt om en midlertidig tillatelse til å slippe ut Magnafloc 1707, mens bedriftens 
søknad om tidsbegrenset tillatelse for 18 måneder er til behandling. Den foreliggende 
kunnskapen om kjemikaliet Magnafloc 1707 tilsier at det er sterkt bundet til partikler og vil i 



begrenset grad spre seg til de frie vannmassene. Vi forventer ikke at utslippet i en begrenset 
periode vil gi miljøkonsekvenser av betydning for Bøkfjorden, og en slik midlertidig tillatelse 
vil gjøre det mulig å unngå en reduksjon i produksjonen. 

På denne bakgrunn finner Klif å kunne gi midlertidig tillatelse frem til søknaden om 
tidsavgrenset tillatelse er avgjort. Søknad om tidsbegrenset bruk av Magnafloc 1707 vil bli 
sendt på høring etter vanlige prosedyrer om kort tid. 
På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger vi til grunn at også en stans i bruken av 
Magnafloc 1707, i påvente av behandlingen av en tidsavgrenset tillatelse, kan få alvorlige 
konsekvenser for virksomheten og berøre arbeidsplasser lokalt/regionalt. Klif finner derfor at 
det haster med å gi tillatelse og forhåndsvarsel unnlates derfor etter forurensingsforskriften § 
36-7”.

Vedtak fra Klif 

”Med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf § 16 og § 18 første ledd nr. 5 gir Klima- og 
forurensningsdirektoratet tillatelse til bruk og utslipp av 320 kg Magnafloc 1707 per uke, som 
tilsvarer et årlig forbruk på 8,2 tonn polyDADMAC (16,4 tonn Magnafloc 1707). 
Utslippsbegrensningen i pkt 3.1 i tillatelse gitt 23. april 2008 på 35 tonn 
flokkuleringskjemikalier per år er ikke endret med dette. Tillatelsen er midlertidig og gjelder 
fram til bedriftens søknad om tidsavgrenset tillatelse er avgjort av Klif”.

Andre faginstansers vurdering 

Nærings- og sysselsettingsmessig vurdering
NAV Sør-Varanger har, etter forespørsel fra SVG, foretatt en vurdering av 
arbeidsledighetssituasjonen i Sør-Varanger dersom SVG avslutter gruvevirksomheten. 
Arbeids- og velferdssjef i NAV Sør-Varanger Cato Lindbäck, skriver følgende i e-post til 
saksbehandler 19. november 2010 angående sysselsettingsvirkninger av nedleggelse av 
gruvevirksomheten:

”For snart 2 uker siden ble NAV Sør-Varanger kontaktet av Sydvaranger Gruve (SVG). 
Beskjeden var at bedriften, på grunn av manglende utslippstillatelse, var i en vanskelig 
situasjon og at dette i verste fall kunne medføre innstilling av daglig drift.
Selskapets formål med beskjeden var to delt, nemlig å ivareta selskapets plikt etter 
arbeidsmarkedslovens paragraf 8, der det fremgår at arbeidsgiver som vurderer å gå til 
masseoppsigelser eller permitteringer tidligst mulig skal gi NAV melding om dette, og å få 
hjelp til å beregne hvilken virkning på den lokale arbeidsledigheten en eventuell innstilling av 
driften ville medføre.
Arbeidsgiveres plikt til å melde fra til NAV i situasjoner som beskrevet over er blant annet 
begrunnet ut i fra det offentliges behov for å kunne forberede seg til å møte de utfordringer 
slike situasjoner medfører i et lokalsamfunn.

Det er viktig for NAV å være tydelige på at vi verken har forutsetninger eller kompetanse til å 
vurdere om SVG faktisk ville måtte innstille sin drift dersom de ikke fikk den aktuelle 
utslippstillatelsen. Vi må bare legge dette til grunn.

Dette lagt til grunn var det enkelt å fremberegne hvilken betydning dette umiddelbart ville 
kunne få for arbeidsledigheten. Vi beregnet ledigheten til å kunne stige fra dagens 1,1 % til i 
overkant av 6 % dersom 322 lokalt ansatte i Sydvaranger og hos kjente underentreprenører 
ville miste arbeidet sitt. Antallet lokalt tilsatte var basert på opplysninger fra selskapet.

Selv om det er svært vanskelig å beregne så fremstår det for NAV Sør-Varanger som 
åpenbart at en nedleggelse av SVG ville måtte føre til redusert etterspørsel etter varer og 
tjenester også hos andre leverandører lokalt, og at disse også etter hvert ville ha måttet 
redusere på sine virksomheter som følge av dette.                                                                                       



Det er heller ikke vanskelig å tenke at en generell nedgang i etterspørsel etter varer og 
tjenester innenfor disse markedssegmentene kan sette utviklingen tilbake også på 
andreområder som det forventes vekst på i kommunen vår, selv om dette åpenbart blir mer 
spekulativt.                                          
Etter NAV Sør-Varanger sin vurdering vil en situasjon med slik brå massearbeidsledighet 
kunne virke svært negativt på lokalsamfunnet. Dette gjennom reduserte inntekter for de som 
er rammet av ledigheten, med de sosiale kostnader osv. som er forbundet med dette. Men 
ikke minst gjennom økte offentlige kostnader til stønader som ledighetstrygd og sosialhjelp 
og reduserte skatteinntekter.
NAV Sør-Varanger har derfor, gjennom skriv til SVG, uttrykt sin bekymring for disse 
eventualiteter ovenfor Klima og Forurensningsdirektoratet (KLIF).  

 Vi står til disposisjon dersom KLIF trenger flere opplysninger eller vurderinger. NAV Sør-
Varanger vet ikke om de forholdene vi påpeker har betydning i forhold til en vurdering av om 
utslippstillatelse skal gis eller ikke, men er trygge på at KLIF som fagmyndighet behandler 
saken etter gjeldende rett på området.” 

Under vises utviklingen i antall arbeidsledige i Sør-Varanger fra januar 2003 til og med 
oktober 2010. 

Helt ledig i prosent av arbeidsstyrken 2003 - 2010

År/
Måned Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

2010 3 2,9 3 2,9 2,5 1,7 1,5 1,6 1,2 1,1
2009 2,1 1,9 1,9 2,1 2 1,8 1,7 1,8 1,8 1,5 1,8 1,9
2008 2,3 2,4 2,3 2,0 2,0 1,6 1,8 1,8 1,3 1,2 1,2 1,5
2007 2,9 3 2,4 2,4 1,9 1,8 2,1 2,1 1,6 1,4 1,6 1,7
2006 4,0 3,8 3,7 3,3 2,8 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,5 2,1
2005 5,0 5,3 5,0 5,0 4,6 3,9 3,7 4,1 3,8 3,8 3,5 3,5
2004 6,0 5,7 5,9 5,4 4,3 4,1 4,2 4,5 3,8 3,8 4,0 4,3
2003 4,1 3,8 5,0 4,9 3,8 3,7 3,4 4,0 4,2 4,1 4,5 4,1

Næringslivets hovedorganisasjon i Finnmark (NHO-Finnmark) har på bakgrunn av anslag fra 
SVG og grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå laget Samfunnsregnskap 2011 for bedriften. 
Dette er lagt inn som bilag 4 i søknaden fra SVG. 

Miljømessig vurdering av Magnafloc 1707



Magnafloc 1707 består av 50% PolyDADMAC og 50 % vann. PolyDADMAC brukes i dag 
innen vannbehandling og kosmetikkbransjen.  I 2008 importerte Norge 149, 8 tonn 
PolyDADMAC, og en må regne med at mye av dette har gått ut i utslipp til ferskvann og 
sjøvann med avløp. Men det finnes ikke noen total oversikt over hvor mye som slippes ut i 
naturen. 

SVG argumenterer med at Magnafloc 1707 ikke er farlig å slippe ut i Bøkfjorden og har 
derfor bestilt en helse og miljøvurdering fra konsulentselskapet Bergfald miljørådgivere i Oslo 
for å få belyst effekter av utslipp til Bøkfjorden av Magnafloc 1707. 

Bergfald miljørådgivere konkluderer med følgende i sin rapport:
”Stoffet er vel etablert som vannbehandlingskjemikalium og har bred anvendelse. Resultatet i 
studiene er basert på opplysninger fra produktprodusent, litteratur samt økotoksikologisk 
testing av bedriftens avgang”.

Bergfald miljørådgivere har gjennom sine tester påvist en viss toksisk (giftig) effekt fra 
vannfasen i SVG’s utslipp, men kan ikke påvise at dette skyldes Magnafloc 1707. 
Generelt tilgjengelige data om kjemikaliet viser en toksisk effekt i sedimentene på 
fjordbunnen, noe som kan påvirke organismer i og rundt bunnen rundt utslippet. 

Det er ikke utført noe studie på reelle virkninger av kjemikaliet i Bøkfjorden. Dersom et 
utslipp skal tillates må en følge opp utslippet med svært seriøse undersøkelser på miljø- og 
helsemessige virkninger som kjemikaliet gir i Bøkfjorden. 

Produktet er ikke helseklassifisert, noe som indikerer at produktet ikke representerer noen 
særskilt risiko for helse ved yrkesmessig eksponering.  

Administrasjonen har hatt telefonisk kontakt med marin økotoksikolog Sonnic Meier ved 
Havforskningsinstituttet. Der har de ikke ennå avgitt en offisiell høringsuttalelse til søknaden 
fra SVG, men de vil gjøre det. 
Meier kunne informere om at det ikke finnes noen informasjon om hvordan stoffet som finnes 
i Magnafloc 1707 påvirker bunnlevende organismer i havet, og generelt sett mangler det 
informasjon om situasjonen rundt virkelige utslipp. 
Meier er kritisk til at stoffet skal slippes ut uten at en vet mer om eventuelle negative 
virkninger. Særlig er den lange nedbrytningstiden på PolyDADMAC (hovedkompnent i 
Magnafloc 1707) bekymringsfull. En vet ikke om dette stoffet vil reagere med andre stoffer 
under nedbrytningen og danne for eksempel kreftfremkallende stoffer.  Det må gjennomføres 
nedbrytningstester og andre målinger for å kunne finne ut fakta om de langsiktige 
virkningene av et utslipp til Bøkfjorden.  

Total samfunnsmessig vurdering
Sydvaranger Gruve AS tilfører Sør-Varanger-samfunnet store verdier og det fører til høy 
sysselsetting i kommunen. 
Men på den andre siden er det også bekymring i lokalsamfunnet og hos fagmiljøer for den 
negative miljømessige påvirkningen som virksomheten kan påføre miljøet. 

Det må her tas stilling til om den samfunnsmessige gevinsten for lokalsamfunnet overstiger 
de miljømessige ulempene som påføres vårt lokalmiljø. 

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service 
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen 
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.



Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:
Viser til eget punkt om nærings- og sysselsettingsmessig vurdering. 

Infrastruktur:
Ingen merknad

Barn og ungdom:
Ingen merknad

Kompetansebygging:
SVG bidrar til at det bygges opp kompetanse på flere områder både i egen bedrift og hos 
underleverandører lokalt og regionalt. 

Økonomi:
Viser til eget punkt om nærings- og sysselsettingsmessig vurdering.

Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov:
Ingen merknad

Alternative løsninger:

Alternativ 1:

Kommunestyret i Sør-Varanger ønsker ikke at Sydvaranger Gruve AS gis tillatelse til å slippe 
ut flokkuleringsmidlet Magnafloc 1707 til Bøkfjorden. 

Begrunnelse: 
Det er knyttet stor usikkerhet til hvilke virkninger hovedkjemikaliet polyDADMAC vil få på 
fjorden. De negative miljømessige konsekvensene kan være så store at de overskygger de 
samfunnsmessige positive konsekvensene for lokalsamfunnet, og derved må føre-var-
prinsippet benyttes. 

Alternativ 2: 

Kommunestyret i Sør-Varanger går inn for at Sydvaranger Gruve AS skal gis tillatelse til å 
slippe ut flokkuleringsmidlet Magnafloc 1707 til Bøkfjorden i en prøveperiode på 18 måneder. 

Sør-Varanger kommune vil at det skal knyttes svært strenge krav til utslippstillatelsen: 

1. Sydvaranger Gruve må i prøveperioden bestrebe seg på dokumentere kjemikaliets 
miljømessige virkninger på Bøkfjorden gjennom et seriøst program for 
miljøundersøkelser. Det må særlig legges vekt på å dokumentere nedbrytningstid av 
stoffet polyDADMAC og eventuelle reaksjoner med andre stoffer under 
nedbrytningstiden. 

2. Fagekspertise må kobles inn i miljøundersøkelsesprogrammet. 
3. Det må utredes alternative løsninger for bruk av Magnafloc 1707, deriblant 

landdeponering.   



Forslag til innstilling:

Ikke forslag til innstilling. 

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -































































































































































 

Akutt forurensning: Telefon 110  Organisasjonsnr.: 970 935 657 

 Sydvaranger gruve AS 

 Pb. 412 

 9915 Kirkenes 

  

  

  

 

 

Dato: 01.11.2010 

Vår ref.: 2007/798 

Deres ref.:  

Saksbehandler: Glenn Storbråten, telefon 22 57 37 11 

  

 

Midlertidig tillatelse til utslipp av Magnafloc 1707 
________________________________________________________________________ 

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) gir Sydvaranger Gruver AS midlertidig 

tillatelse til å slippe ut Magnafloc 1707, mens bedriftens søknad om tidsbegrenset 

tillatelse for 18 måneder er til behandling. 

Det gis tillatelse uten forutgående høring da Klima- og forurensningsdirektoratet 

mener at det foreligger tungtveiende samfunnsmessige interesser som tilsier at det 

haster med å gi tillatelse. Vi forventer ikke at utslippet for en begrenset periode vil gi 

miljøkonsekvenser av betydning for Bøkfjorden   

 

 

Vi viser til bedriftens søknad av 1.11.2010 og til løpende kontakt i forkant av søknad. 

Sydvaranger Gruver AS søker om tillatelse til bruk og utslipp av Magnafloc 1707 i 18 

måneder. Det pekes på behov for et raskt svar på søknaden og bedriften ber også om 

midlertidig tillatelse fram til søknad om tidsbegrenset tillatelse er avgjort etter høring. 

 

Bakgrunn for saken 

Sydvaranger Gruve AS har opplyst at ulike forekomster av jernmalm har gjort det 

nødvendig å supplere prosessen med andre flokkuleringskjemikalier ut over bruken av 

Magnafloc 10 som ble tatt i bruk ved oppstart av virksomheten. På grunn av 

utfordringer knyttet til en økt mengde finpartikulært materiale, som blant annet har vist 

seg problematisk for filteranlegget, tok virksomheten i bruk Magnafloc 1707 våren 2010. 

 

Sydvaranger Gruve AS tok da i bruk et kjemikalie som etter Klifs vurdering, jf vårt brev 

av 25.10.2010,  ikke er dekket av bedriftens  tillatelse til virksomhet etter 

forurensningsloven. Tillatelsen regulerer ikke utrykkelig hvilke kjemikalier som kan 

benyttes, men gir tillatelse til bruk av en total mengde flokkuleringsmidler basert på 

bedriftens søknad. I søknaden fra Sydvaranger Gruve AS ble det oppgitt at Magnafloc 155 

skulle benyttes. Når virksomheten tar i bruk et annet flokkuleringskjemikalie, er det en 

forutsetning for at det nye kjemikaliet skal anses omfattet av tillatelsen at det utgjør et 
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miljømessig like godt, eller bedre alternativ til Magnafloc 155. Magnafloc 1707 er etter 

Klifs vurdering et miljømessig dårligere flokkuleringsmiddel enn Magnafloc 155. 

Sydvaranger Gruve AS skulle ha gjort en miljørisikovurdering av Magnafloc 1707 og de 

skulle ha søkt Klif om tillatelse til å bruke kjemikaliet i forkant.  

 

Bedriften opplyser at de umiddelbart etter mottagelsen av brevet den 25.10. har stanset 

bruk av Magnafloc 1707 og at stans av bruken har alvorlige konsekvenser for prosessen 

og for produksjonsvolumene. 

 

Bedriftens opplysninger om konsekvenser av stans i bruk og utslipp av Magnafloc 

1707 

Bedriften opplyser at stans i bruk av Magnafloc 1707 medfører en betydelig reduksjon i 

produksjonen og at de har jobbet for å finne alternative kjemikalier med bedre 

miljøegenskaper. Dette vil fortsatt ta noe  tid, da det blant annet må gjennomføres en 

rekke tester under drift. Virksomheten har opplyst at dersom de ikke kan benytte 

Magnafloc 1707 vil det få alvorlige økonomiske konsekvenser for virksomheten og ha 

stor betydning for arbeidsplasser lokalt og regionalt. 

 

 

 

Klima- og forurensingsdirektoratets vurdering  

Når Klima- og forurensningsdirektoratet avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter vilkår 

skal det legges vekt på de forurensingsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de 

fordeler og ulemper som tiltaket forøvrig vil medføre, jf forurensningsloven § 11 jf § 16. 

Etter forurensningsloven § 18 første ledd nr 5 kan Klif endre vilkårene i en tillatelse 

dersom de fordeler forurenseren får er vesentlig større enn de skader eller ulemper de vil 

føre til for miljøet.  

 

Bedriften har søkt om en midlertidig tillatelse til å slippe ut Magnafloc 1707, mens 

bedriftens søknad om tidsbegrenset tillatelse for 18 måneder er til behandling. Den 

foreliggende kunnskapen om kjemikaliet Magnafloc 1707 tilsier at det er sterkt bundet til 

partikler og vil i begrenset grad spre seg til de frie vannmassene. Vi forventer ikke at 

utslippet i en begrenset periode vil gi miljøkonsekvenser av betydning for Bøkfjorden, og 

en slik midlertidig tillatelse vil gjøre det mulig å unngå en reduksjon i produksjonen. På 

denne bakgrunn finner Klif å kunne gi midlertidig tillatelse frem til søknaden om 

tidsavgrenset tillatelse er avgjort. Søknad om tidsbegrenset bruk av Magnafloc 1707 vil 

bli sendt på høring etter vanlige prosedyrer om kort tid.   

 

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger vi til grunn at også en stans i bruken 

av Magnafloc 1707, i påvente av behandlingen av en tidsavgrenset tillatelse, kan få 

alvorlige konsekvenser for virksomheten og berøre arbeidsplasser lokalt/regionalt. Klif 

finner derfor at det haster med å gi tillatelse og forhåndsvarsel unnlates derfor etter 

forurensingsforskriften § 36-7.  
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Vedtak  

Med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf § 16 og § 18 første ledd nr. 5 gir Klima- og 

forurensningsdirektoratet tillatelse til bruk og utslipp av 320 kg Magnafloc 1707 per uke, 

som tilsvarer et årlig forbruk på 8,2 tonn polyDADMAC  (16,4 tonn Magnafloc 1707). 

Utslippsbegrensningen i pkt 3.1 i tillatelse gitt 23. april 2008 på 35 tonn 

flokkuleringskjemikalier per år er ikke endret med dette. Tillatelsen er midlertidig og 

gjelder fram til bedriftens søknad om tidsavgrenset tillatelse er avgjort av Klif. 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet av sakens parter eller andre med 

rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra 

vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal 

angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og 

andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Klima- og 

forurensningsdirektoratet. 

 

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. 

Klima- og forurensningsdirektoratet eller Miljøverndepartementet kan etter anmodning 

eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller 

klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. 

 

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere 

opplysninger om dette fås ved henvendelse til Klima- og forurensningsdirektoratet. 

Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil 

Klif også kunne gi på forespørsel. 

 

Vi har sendt kopi av dette brev til berørte i saken i henhold til vedlagte adresseliste. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Harald Sørby  Glenn Storbråten 

seksjonssjef rådgiver 

 

 

 

 

  



 Side 4 av 5 

Kopi til: 

 

- Arbeidstilsynet, Postboks 343, 9305 Finnsnes nord-norge@arbeidstilsynet.no   

 

- Bellona, Boks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo, marius@bellona.no, 

info@bellona.no  

 

- Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe, Postboks C, 9991 Båtsfjord 

 

- Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, mail@dirmin.no 

 

- Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, 9815 Vadsø postmottak@ffk.no 

 

- Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Pb. 5471 Majorstuen, 0305 Oslo 

firmapost@fhl.no  

 

- Fiskeridirektoratet region Finnmark, Pb. 403, 9811 Vadsø, 

postmottak.vadso@fiskeridir.no  

 

- FNF-Finnmark, Boks 26, 9915 Kirkenes finnmark@fnf-nett.no  

 

- Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden, bernt@nilsen.as 

 

- Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Statens hus, 9815 Vadsø, 

postmottak@fmfi.no  

 

- Greenpeace Nordic, pb 6803 St. Olavsplass 1, 0130 Oslo 

truls.gulowsen@greenpeace.org, info.nordic@greenpeace.org  

 

- Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen, 

havforskningsinstituttet@imr.no  

 

- Kirkenes Havn,  v/ Maung San Lwin Maung.Lwin@sor-varanger.kommune.no  

 

- Kystverket Troms og Finnmark, Serviceboks 2, 6025 Ålesund post@kystverket.no  

 

- Mattilsynet, Seksjon for tilsyn - RK Troms og Finnmark, v/ Anne Nesbakken 

(postmottak@mattilsynet.no) 

 

- Natur og undom, anemarte@nu.no  

 

- Naturvernforbundet i Sør-Varanger, Postboks 218, 9915 Kirkenes 

gunnar.reinholdtsen@c2i.net  

 

- Norges fiskarlag, Pirsenteret, 7462 Trondheim fiskarlaget@fiskarlaget.no  

 

mailto:nord-norge@arbeidstilsynet.no
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- Norges Kystfiskarlag, Postboks 97, 8380 Ramberg, post@norgeskystfiskarlag.no  

 

- Norske lakseelver, Pb. 9354 Grønland, 0135 Oslo post@lakseelver.no  

 

- Samediggi/Sametinget, Åvjovargeaidnu 50, 9730 KéréSjohka/Karasjok 

samediggi@samediggi.no 

 

- Stiftelsen Neptun, Fredensborgv. 4, 0177, Oslo info@neptunenetwork.org 

  

- Sør-Varanger kommune, Boks 406, 9915 Kirkenes, postmottak@sor-

varanger.kommune.no 

 

- Sør-Varanger Sjølaksfiskarlag, V/ leder Astrid A Daniloff, Håbet 38, 9910 

Bjørnevatn 

 

- Villa Arctic AS v/ Terje Meyer, TM@villaorganic.com 

 

- Ørnevann og omegn hytteforening, annelillhaabeth@hotmail.com 

 

mailto:post@norgeskystfiskarlag.no
mailto:post@lakseelver.no
mailto:samediggi@samediggi.no
mailto:info@neptunenetwork.org
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mailto:TM@villaorganic.com
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Sydvaranger Gruve AS,
Postboks 412, 
9915 Kirkenes

Revisjon ved Sydvaranger Gruve AS
Dato for revisjonen: 23.-26.august 2010
Rapportnummer: 2010.014.R.KLIF
Saksnr.: 2007/798

Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Gestur Petursson

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Marie Nordby og Jorun Holme

Resultater fra revisjonen
Planlagt revisjon ved Sydvaranger Gruve AS ble gjennomført 23.-26.august 2010.
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos virksomheten 
under sluttmøtet for revisjonen 26.august 2010.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket to avvik:
 Kjemikaliet Magnafloc LT 37 er ikke deklarert til Produktregisteret.
 Virksomheten har PCB-holdige isolerglassruter som ikke er merket.
og to anmerkninger under revisjonen:
 Avvikssystemet kan forbedres.
 Tiltak for å forhindre utslipp av oljesøl ved separasjonsanlegget kan forbedres.

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side [3] og utover i rapporten. 
Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side [4].

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

27.august 
2010

Marie Nordby Bjørn Bjørnstad

dato revisjonsleder Klima- og forurensningsdirektoratet seksjonssjef

2010.014.R.KLIF
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1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 873190612 Eies av: 891488122

Besøksadresse: Sydvaranger Gruve, Kirkenes Telefon: 92 80 99 00

Bransjenr. (NACE-kode): 07.100 Bryting av jernmalm E-post: jsa@sydvarangergruve.no

Kontrollert anlegg         
Navn: Sydvaranger Gruve, Kirkenes Anleggsnr: 2030.0002.02

Kommune: Sør-Varanger Anleggsaktivitet: Gruvevirksomhet

Fylke: Finnmark Risikokl. 2

Tillatelse gitt: 23.april 2007 Tillatelse sist oppdatert:

2. Revisjonens omfang
Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende.
Klima- og forurensningsdirektoratet har blant annet undersøkt om:
 virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende
 aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
 virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene 

som myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomført ved 
 å granske dokumenter
 å intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen
 å verifisere at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis 

Revisjonens tema:
 internkontroll
 risikovurdering
 avvik og oppfølging
 utslippskontroll

 farlig avfall
 substitusjon av kjemikalier
 deklarering til Produktregisteret
 sikkerhetsdatablader

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter revisjonen
Sydvaranger Gruve AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne 
rapporten. Klima- og forurensningsdirektoratet forutsetter at forholdene rettes opp slik at 
virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av produktkontrolloven.
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Vi anser med dette oppfølgingen etter revisjonen som avsluttet, og gjennomføringen vil bli 
verifisert ved neste tilsyn ved virksomheten.

Tilsynet i juni avdekket andre forhold som virksomheten har frist til 01.09.10 med å redegjøre 
for. Dette blir fulgt opp særskilt.

4. Gebyr for revisjonen
Sydvaranger Gruve AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. varselbrev fra 
Klima- og forurensningsdirektoratet datert 24.juni 2010). Dette betyr at dere skal betale 
kr. 130 600 i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Vi vil ettersende faktura med 
innbetalingsblankett. 

Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for revisjon 
(flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf. 
forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra 1.spetember 2010. Klagen bør være 
skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Klima- og forurensningsdirektoratet. 

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og 
forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. offentleghetslova).

Kopi av rapporten sendes også til:
 Fylkesmannen i Finnmark ved miljøvernavdelingen             
 Sør-Varanger kommune

6. Avvik 
Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1: Kjemikaliet Magnafloc LT 37 er ikke deklarert til Produktregisteret

Avvik fra: forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, § 21

Kommentar:
Sydvaranger Gruver AS har importert mer enn 100 kg Magnafloc LT 37 (klassifisert R52/53) 
i 2010, og plikter derfor å deklarere produktet til Produktregisteret. Dette er ikke gjort. Under 
revisjonen ble deklarasjon på Magnafloc LT37 sendt til saksbehandler i Produktregisteret. 

Avvik 2: Virksomheten har PCB-holdige isolerglassruter som ikke er merket. 

Avvik fra: forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre 
produkter (produktforskriften), § 3-1.



Revisjonsrapport 2010.014.R.KLIF Side 4 av 9

Kommentar:
Alle PCB-holdige isolerglassruter som fortsatt er i bruk skal merkes slik at det tydelig fremgår 
at de inneholder PCB. Hensikten er å sikre at isolerglassruten leveres som PCB-holdig avfall 
når de kasseres. Det er eier av bygget som er ansvarlig for at rutene blir merket.
Sydvaranger Gruver AS har ikke foretatt en vurdering av om isolerglassrutene i byggene de 
eier har innhold av PCB. Under revisjonen ble vinduer i separasjonsverket inspisert. Flere av 
disse er produsert i 1973 og 1975. Isolerglassvinduer som ble produsert i Norge mellom 1965 
og 1975 eller importerte isolerglassvinduer som er produsert før 1980 inneholder som oftest 
PCB i forseglingslimet rundt glasset.  Rutene er ikke merket med at de inneholder PCB. 

Virksomheten har fullført utfasingen av PCB-holdig lysarmatur, og disse er levert til godkjent 
mottaker. Utfasingen ble fullført i mai 2010.  

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1
Avvikssystemet kan forbedres.

Kommentar:
Virksomheten har prosedyre for melding av avvik, uønskede hendelser, klager fra naboer mv. 
Avvik meldes ved skjema som registreres manuelt i Exelsystem. Gjennomføring av tiltak for 
å lukke avvikene følges opp av HMS-avdelingen, men mangel på elektronisk 
registreringssystem gjør systematisk oppfølging av avvik vanskelig.

Anmerkning 2
Tiltak for å forhindre utslipp av oljesøl ved separasjonsanlegget kan forbedres.

Kommentar:
Oljesøl fra separasjonsverket samles opp ved bruk av absorpsjonsmiddel eller sugebil.
Oljefat lagres i produksjonslokalet med oppsamlingsmulighet for søl. Etablering av 
oljeavskiller som barriere for å forhindre oljeutslipp til sjø er planlagt.

8. Andre forhold

Utslippsforhold
Registrert mengde avgangsmasse (suspendert stoff) som er deponert i sjø i år pr 23.august er 
1 230 220 tonn (utslippsgrensen er 4 millioner tonn). Avgangsmengde beregnes også ut fra 
malm- og produktmengder(jernkonsentrat). 

Registrert forbruk av flokkuleringsmidler pr.1.august i år var: 12,5 tonn Magnafloc 10 og 10,5 
tonn Magnafloc LT37(40 % løsning i vann). Det vil si til sammen 16,7 tonn 
flokkuleringsmiddel (utslippsgrensen er 35 tonn pr. år). 

Flokkuleringsmiddel benyttes i forbindelse med resirkulering av ferskvann i prosessen. 
Forbruket av flokkuleringsmidler varierer med malmtype og mengder, men redusert forbruk 
av Magnafloc LT37 pr. måned fra starten av bruk i mars 2010 tyder på mer optimal bruk med 
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økt prosesserfaring. Turbiditetsmålinger av vannet for prosesskontroll gjennomføres i tillegg 
til visuell vurdering.

Utslippspunkter
Virksomheten opplyste at utslippsledningen for deponering av avgangsmasser til sjø har 
utslippspunkt 450 meter fra land i ny trase og lengre ut enn tidligere drift. Ledningen ligger nå 
på bunnen etter at flyteelementene er skadet. Dette vil bli utbedret ved vedlikeholdsstansen 
ved anlegget i uke 35, og utslippspunktet vil da bli over sjøbunnen og 28 meter under 
havoverflaten.

Utslipp av vann ved kai fra spyling av tunnel for transportbånd etter lasting av skip. Utslipp 
av produktet(jernkonsentrat) reduseres ved rengjøring med feie- og sugemaskin og ved at 
spylevannet passerer sedimenteringssumper med overløp. Jernkonsentrat resirkuleres tilbake i 
prosessen.

Grunnvann i Hyttemalmområdet, som er noe forurenset av nitrogenforbindelser fra 
sprengstoff, pumpes til Jernvatn innenfor gruveområdet og videre til det ender i 
Passvikvassdraget og forhindres dermed fra å drenere til Ørnevann.

Miljøovervåkning og konsekvensvurdering.
Undersøkelser av miljøkonsekvensene av deponering av avgangsmasser i Bøkfjorden starter i 
september 2010 iht kontrakt med NIVA. Det skal gjennomføres en omfattende (ca. 2 år) 
konsekvensanalyse knyttet til planer om en ekspensjon av gruvevirksomheten i Kirkenes.
Resipientundersøkelse av effektene av deponering av avgangsmasse i Bøkfjorden vil bli 
gjennomført i 2011 iht tillatelsen fra Klif.  

Effektvurdering av evt. påvirkning av nitrogenforbindelser i vann i Hyttemalmområdet er 
under arbeid. Rapport fra ekstern konsulent vil foreligge i september 2010.

Utslippsmålinger
I gruveområdet tas det vannprøver av overflatevann fra fem prøvepunkter. Vannmålingene 
utføres både av ekstern konsulent og av virksomheten selv. 
Ved kaianlegget tas det prøver av utslipp til vann etter hver rengjøring. Rapport etter første 
driftsår skal rapporteres til Klif etter 2010. 

Energieffektivisering
Effektiv energibruk ved gruvemaskiner. Alle maskiner er utstyrt med VIMS, et 
ledelsesverktøy for å optimalisere energibruk. 

Støy
Støymålinger ved ekstern konsulent pågår nå og resultatet av disse forventes å være ferdig i 
september 2010.

Oppfølging av inspeksjonsrapport 2010.229.I.KLIF i juni 2010
Virksomheten har frist til 1.september 2010 med å sende inn tilstrekkelig informasjon om 
flokkuleringskjemikaliets (Magnafloc LT37) miljøegenskaper til Klif. 
Dette blir fulgt opp som egen sak og var ikke tema under revisjonen. Vi viser til brev fra Klif, 
datert 17.08.2010.
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9. Gjennomføring
Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

 Forberedelser til for å planlegge revisjonen: 
E-post og telefonkontakter 30.juni og fra 9.august 2010

 Åpningsmøte 23.august 2010:
Informasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet om gjennomføringen av 
revisjonen

 Intervjuer og verifikasjoner fra 23.-26.august:
o 7 personer ble intervjuet og operatører informerte under befaring i anleggene
o befaringer til følgende steder

 prosessanlegget i Kirkenes (knuse- og separasjonsanlegget, tunnel for 
beltetransport av jernkonsentrat og ved kai)

 gruveområdet Bjørnevatn, Hyttemalmen og Kjellmannsåsen
 Avsluttende møte 26.august 2010: Oppsummering med presentasjon av resultatene og 

konklusjoner.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen. 

10. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for kontrollen var:
 aktuelle lover og forskrifter
 korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
 virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av 

betydning for helse/miljø/sikkerhet, som ble innhentet før og under revisjonen
 tillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet, datert 23.04.2010

I vedlegg 2 har vi satt opp en liste over dokumenter var viktige som dokumentunderlag for 
revisjonen.
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VEDLEGG 1

Deltagere ved Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved 
Sydvaranger Gruve AS, 23.-26.august 2010

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok 
under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.

Funksjon Åpningsmøte Intervju Sluttmøte
Administrerende direktør X X X
Teknisk sjef X X X
HMS-sjef X X X
Miljøingeniør X X X
Produksjonssjef X X
Driftsleder X X X
Gruvesjef X X X
Innkjøpssjef X X X
Driftsformann X
Daglig leder jernbanen X X
Økonomisjef X X
Costcontroller X X
HR-manager X
Personalsjef X
Opplæringsleder X
Safety trainer X X
HMS, Bjørnvatn X
Administrasjon X
Administrasjon X
Sekretær X
Operatører i prosessanlegget Info.v/befaring
Operatører i gruveområde Info.v/befaring

Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe:
Marie Nordby, revisjonsleder
Jorun Holme, revisor

Magnus Jakola-Fjeld, miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Finnmark, deltok som 
observatør 25.august 2010
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VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved 
Sydvaranger Gruve AS (SVG), 23.-26.august 2010
 Aktuelle lover og forskrifter:
- forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomhet 

(internkontrollforskriften)
- forurensningsforskriften
- avfallsforskriften 
- forskrift om klassifisering, merking mv av farlige kjemikalier
 tillatelsen, datert 23.april 2008 fra Klima- og forurensningsdirektoratet(SFT)
 korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
- egenkontrollrapport for utslipp i 2009, sendt til Klif 30.mars 2010
- inspeksjonsrapport 2010.229.I.KLIF, datert 9.juni 2010
- brev fra Klif datert 17.aug.2010 om oppfølging av avvik1
 utskrift av SVGs produkter fra Produktregisterets database
 virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av 

betydning for helse/miljø/sikkerhet 

Nedenfor har vi satt opp en liste over interne styrende dokumenter og beskrivelser av tiltak, 
som ble innhentet før og under revisjonen, for å verifisere hvordan virksomheten ivaretar 
overholdelse av egne og myndighetenes krav:

- Organisasjonskart per juli 2010 for SVG
- Oversikt over endringer i produksjon og prosess mellom søknad om utslipptillatelse av 

17.juli 2007 og dagens prosessløsning. 
- Pressemelding om oppstart av konsekvensutredning i forbindelse med utvidelse av 

driften ved SVG fra Sydvaranger Gruver AS, datert 11.6 2010. 
- Analyser av malmprøver, inkl. elementanalyser av tungmetaller mv
- Analyseresultater fra gruveområdet Hyttemalmen fra 26.3.2010 – 26.7.2010
-
- Miljørisikokartlegging med tiltaksplan av virksomheten ved SVG AS
- Håndbok for miljørisikoanalyse, gyldig fra 3.7.2010
- Environmental policy – department goals 2010/2011 (udatert)
- Miljøhåndbok innhold, sist revidert 10.8.2010
- Miljøovervåkingsplan, datert 16.7.2010
- Kontrakt overvåking Bøkfjorden – forundersøkelse 2010 mellom NIVA og SVG
- Månedsrapporter juni 2010 og juli 2010 
- Internrevisjon plan 2010/2011 (udatert)
- Oversikt over klager fra omgivelsene med oppfølging og tiltak 2010
- Kontrollintervaller av miljøaspekter (udatert)
- Miljørunder for Sydvaranger Gruve, datert 16.7.2010
- Risikovurdering av kjemikalier (udatert)
- Risikovurdering av Magnafloc 10 utført i Eco Online, datert 17.6.2010
- Rutine for kjemikaliehåndtering med vedlegg skjema for substitusjonsvurdering, datert 

16.7.2010
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- Innkjøpsprosedyre – bestilling og ordrebekreftelse, datert 6.5.2010
- Prosedyre for håndtering av salpetersyre og oksalsyre ved rengjøring av keramiske 

filter til Larox-systemet, datert 4.8.2010
- Avfallsplan for Sydvaranger Gruve, datert 23.7.2010
- Avfallsrapport for SVG AS 2010 januar – juni, oversikt over typer og mengde
- Samarbeidsavtale mellom Sydvaranger Gruve AS og Retura Finnmark / A. Masternes 

Transport AS om avfallshåndtering, datert 3.6.2009
- Bekreftelse til Klima- og forurensningsdirektoratet om utfasing av PCB-holdig 

lysarmatur, datert 26.5.2010
- Bekreftelse på tømt oljeutskiller i knuseverket, datert 18.8.2010 med tilhørende 

deklarasjonsskjema
- Bekreftelse for tømming av sandfang og kummer i perioden 8.7.2010 – 13.8.2010
- Kopi av deklarasjonsskjema for levering av farlig avfall i 2010.  
- Rutine for Magnafloc dosering og håndtering, datert 23.7.2010
- Vannprøvetaking rutine, datert 4.8.2010
- Kaianlegg, rutine for avlesing av vannmåler og prøvetaking av spylevann, datert 

14.6.2010
- Daglig produksjonsrapport for 22.8.2010
- Flere prøvetakningsrutiner for prosesstyring
- Oversikt samleprøver til lab (for prosesstyring)
- Oversikt over råvareforbruk fra 18.4.2010 – 25.7.2010
- Forbruk av Magnafloc 10 fra januar – juli 2010, Magnafloc 1707 fra mars 2010 – juli 

2010, Salpetersyre januar 2010 – juli 2010-08-24
- Sikkerhetsdatablad for Magnafloc LT37 og for Magnafloc 10
- Analyseresultat utslipp fra kaianlegg januar 2010 – juli 2010
- Underlag for egenkontrollrapportering til Klima- og forurensningsdirektoratet for 

2009
- ”Noise measurements- Phase 1, (Norconsultrapport, datert 18.juni 2010)



Akutt forurensning: Telefon 110 Organisasjonsnr.: 970 935 657

Sydvaranger gruve AS
Boks 412
9915 Kirkenes 

Dato: 17.08.2010
Vår ref.: 2007/798    408    

Deres ref.: Jon Sanderson
Saksbehandler: Rune Andersen, telefon: 22573544

Oppfølging etter inspeksjonsrapport 2010.229.I.Klif  

Vi viser til deres brev datert 15. juli 2010 med foreløpig rapport vedrørende miljørisiko 
ved bruk av kjemikaliene Magnafloc 10 og Magnafloc 1707 (tidligere Magnafloc LT37), 
som benyttes i vannbehandlingen ved Sydvaranger gruve.

Den tilsendte rapporten oppgis å være en gjennomgang av tilgjengelig vitenskapelig 
litteratur om de to kjemikaliene. Hovedkonklusjonen i rapporten er at begge de to 
kjemikaliene er toksiske, men at de ikke er bioakkumulerbare eller persistente. 
Videre konkluderes det med at det ikke er grunn til å forvente noen kroniske toksiske 
effekter av utslipp av disse kjemikaliene, og at en eventuell akutt toksisk effekt vil være 
veldig lokalt. Rapporten er utført av Bergfald & Co AS, som også står bak 
konklusjonene.

Klima- og forurensningsdirektoratet tar foreløpig rapporten til orientering. Vi oppfatter 
rapporten som en foreløpig og begrenset tilbakemelding fra virksomheten på påleggene 
som ble gitt etter vår inspeksjon den 4. juni. Vi avventer imidlertid resultater og 
vurderinger fra de tester som oppgis å være igangsatt før vi behandler saken videre. Vi 
minner i denne forbindelse om kravet i avvik 1 i inspeksjonsrapporten. I følge dette skal
dokumentasjonen om miljøegenskapene til Magnafloc 1707 tilfredsstille vilkårene i pkt. 6 
i tillatelsen, og det skal i redegjørelsen fra virksomheten også inngå en egen vurdering av 
miljøegenskapene til Magnafloc1707 sammenlignet mot miljøegenskapene til Magnafloc 
155. Det er miljøeffekt som følge av sjødeponering av sistnevnte kjemikalie som er lagt 
til grunn for vilkårene i tillatelsen, og som må oppfattes som en referanse for hvilken 
miljøpåvirkning som kan aksepteres.  Vi minner også om at dette skal oversendes så raskt 
som mulig og senest innen 1. september 2010. 

Klima- og forurensningsdirektoratet
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo

Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06

E-post: postmottak@klif.no
Internett: www.klif.no
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Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke foreligger innen denne tidsfristen, eller det
viser seg at bruken av Magnafloc 1707 har miljøpåvirkning som er større enn det som 
ligger til grunn for tillatelsen, må bedriften stanse bruk av Magnafloc 1707.

Med hilsen

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Bjørn Bjørnstad Rune Andersen
seksjonssjef sjefingeniør

Kopi til: Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen
Sør-Varanger kommune
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