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Uttalelse 2: Rein luft og reint vann i 1 

Lillesand 2 

Industribedriften Fiven Norge AS er Lillesands største forurenser av både luft og 3 

vann, og er samtidig en av Lillesands største arbeidsgivere, med 175 personer ansatt 4 

ved fabrikken.  5 

Fiven slipper ut støv, svoveldioksid (SO2), polysykliske aromatiske hydrokarboner 6 

(PAH), Benzo(a)Pyrene (B(a)P) og ulike tungmetaller til luft, og Suspendert Stoff 7 

(SS) til vann, som inneholder en mengde ulike faste partikler, inkludert tungmetaller. 8 

Fabrikken er også en støyforurenser.  9 

I 2018, hadde Lillesand i 2018 et høyere nivå i lufta av det kreftfremkallende og 10 

potensielt arvestoffskadelig stoffet Benzo(a)Pyrene, enn det vi finner i de største 11 

byene i Norge. Fiven slipper også ut svoveldioksid, som gir en svært ubehagelig lukt i 12 

byen. Svoveldioksid kan gi pustebesvær hvis man utsettes for forhøyede utslipp, og 13 

forårsake for tidlig død ved langtidseksponering selv ved relativt lave utslipp. Utslipp 14 

fra Fiven har en negativ påvirkning på den økologiske og kjemiske tilstanden i 15 

Moelva, som renner ut i Lillesandsfjorden. Fiven har i tillegg påslipp til det offentlige 16 

vannettet, som har etter rensing ved Fossbekk, også går ut i Lillesandfjorden.   17 

Utslippstillatelser blir gitt til Fiven av Miljødirektoratet, men det er kommunen som er 18 

forurensningsmyndighet og skal sørge for at de ulike bestemmelsene i forskriften 19 

følges opp. Kommunen skal blant annet sørge for gjennomføring av 20 

målinger/beregninger, rapportering av måledata, utarbeidelse av tiltaksutredninger og 21 

at allmenheten er oppdatert om luftkvaliteten i kommunen. Anleggseier er ansvarlig 22 

for å gjennomføre tiltak, og skal medvirke til målinger/beregninger og utarbeidelse av 23 

tiltaksutredninger. Kostnader forbundet med oppfølging av forskriftens krav skal 24 

dekkes av anleggseier. 25 

Lillesand SV vil at FNs Bærekraftsmål (SDG’ene) skal ligge til grunn for og 26 

gjennomsyre all politikk i Lillesand Kommune. Bærekraftighet betyr en balanse i 27 

hensynet til sosiale forhold, klima og miljø, og økonomi.   28 

Avveiingen mellom sosiale forhold, økonomi, og klima og miljø er kompleks og 29 

vanskelig, men SV mener at helsa og lokalmiljøet til Lillesands innbyggeres, samt 30 

klimahensyn som går utover Lillesands grenser, må gis mer tyngre enn det som har 31 

vært gjort til nå.     32 

Lillesand SV vil at: 33 

• FNs Bærekraftsmål (SDG’ene) skal ligge til grunn for og gjennomsyre all 34 

politikk i Lillesand Kommune 35 

• Innbyggernes helse og lokalmiljø, samt større klimahensyn, skal gis større 36 

vekt i når beslutninger tas (se SGD 11.6, 14.1, 14.2, 14.3) 37 
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• Kommunen skal ta initiativ til møter mellom kommunen, Fiven og Lillesands 38 

befolkning (se SDG 16.6, 16.7, 16.10) 39 

• Kommunen skal følge opp sitt ansvar som forurensingsmyndighet 40 

 41 

 42 


