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Norsk Dyremat AS avd Sirevåg - Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fylkesmannen i Rogaland har ferdigbehandlet søknaden om tillatelse etter forurensningsloven 
fra Norsk Dyremat AS avd. Sirevåg. Tillatelsen er basert på en produksjonskapasitet på 85 tonn 
per dag og en årlig produksjonsramme på 20.000 tonn fôr til kjæledyr.  
 
Anlegget omfattes av forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 1 pkt. 6.4 b) (i) 
Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fylkesmannen viser til søknad fra Norsk Dyremat AS avd. Sirevåg av 19.06.2018 om tillatelse til 
virksomhet etter forurensningsloven. 
 
Fylkesmannen gir med dette tillatelse på visse vilkår. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt 
dette brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16. Fylkesmannen har ved 
avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettingen av vilkårene lagt vekt på de 
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket 
for øvrig vil medføre. Ved fastsettingen av vilkårene har Fylkesmannen videre lagt til grunn hva som 
kan oppnås med beste tilgjengelige teknikker. 
 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsens pkt. 3 flg. Utslipp som ikke er uttrykkelig 
regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen i den grad opplysninger om slike utslipp ble 
fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da 
vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegget. For 
virksomheter hvor slike stoffer benyttes som innsatsstoffer eller dannes under produksjonen, er 
utslipp av stoffene bare omfattet av tillatelsen dersom dette fremgår uttrykkelig av vilkårene i 
tillatelsens pkt. 3 flg. eller utslippene er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning.  
   
Vi vil understreke at all forurensning fra bedriften isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er 
innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter bedriften å redusere utslippene så langt dette er mulig 
uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt 
grenser for gjennom særskilte vilkår. 
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Denne tillatelsen kan senere endres i medhold av forurensningsloven § 18. Endringer skal være basert 
på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må 
derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. 
 
At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket 
av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56. 
 
I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde forurensningsloven og 
produktkontrolloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i 
tillatelsen. For informasjon om øvrige regler som kan være aktuelle for bedriften, viser vi til 
www.regelhjelp.no 
  
Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav 
som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter fastsatt i medhold 
av disse lovene, er straffbart. 
 
Sakens bakgrunn 
Norsk Dyremat AS avd Sirevåg søkte opprinnelig om utslippstillatelse 27.10.1998. Fylkesmannen 
konkluderte da med at tillatelse etter forurensningsloven § 11 var unødvendig i og med det var inngått 
en påslippsavtale med Hå kommune, jf. forurensningsloven § 8. tredje ledd: «Forurensninger som ikke 
medfører nevneverdige skader eller ulemper kan finne sted uten tillatelse etter § 11». 
 
Da Fylkesmannen vurderte behovet for særskilt tillatelse var ikke EUs IPPC-direktiv (1996/61/EF) 
implementert i norsk regelverk. IPPC-direktivet er nå erstattet med EUs industriutslippsdirektiv (IED). 
Kravene i direktivet er nå implementert i forurensningsforskriften, jf.  kapittel 36 vedlegg 1. 
 
Norsk Dyremat AS avd. Sirevåg har senere utvidet sin produksjonskapasitet vesentlig, og vil i henhold 
til opplysningene som framkommer i søknaden omfattes av punkt 6.4 b) Behandling og bearbeiding, 
med mindre det kun består av emballering, av følgende råstoffer, enten bearbeidet eller ubearbeidet, med 
sikte på framstilling av næringsmidler eller fôr fra: (i) bare animalske råstoffer (bortsett fra kun melk) med 
en kapasitet til produksjon av ferdige produkter på over 75 tonn per dag 
 
Dette innebærer at Norsk Dyremat AS avd Sirevåg må ha tillatelse fra Fylkesmannen etter 
forurensningsloven § 11 selv om prosessavløpsvannet ledes til kommunalt nett og renseanlegg i 
henhold til påslippsavtale med Hå kommune. 
 
Virksomheten har i sin søknad av 19.06.2018 søkt om en produksjonsramme på 20000 tonn per år og 
85 tonn/døgn.  
 
For virksomheter som omfattes av forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 1, er det særskilte 
regler for hvor strenge krav forurensningsmyndigheten må stille. Egne veiledningsdokumenter fra EU 
(BAT reference document, BREF) og såkalte "BAT-konklusjoner" i disse dokumentene, fastlegger BAT 
for forskjellige bransjer. Utslippsnivåene som er beskrevet i BAT-konklusjonene (såkalte BAT 
Associated Emission Levels, BAT AEL) skal som hovedregel danne et tak for de utslippsgrensene 
forurensningsmyndigheten kan fastsette.   
 
 
Den viktigste endringen i forhold til dagens regelverk vil være at BAT-konklusjonene i enda større grad 
enn i dag vil være bindende for de maksimale utslippsgrensene forurensningsmyndighetene kan 
fastsette i sine tillatelser etter forurensningsloven.   

http://www.regelhjelp.no/
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Utlegging av søknaden til offentlig ettersyn 
I samsvar med forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 36-6 ble 
søknadsdokumentene lagt ut til offentlig ettersyn 21.06.2018 på Fylkesmannens nettsider og på 
nettsidene til Hå kommune. Utleggingen av søknaden ble kunngjort i avisene Jærbladet og Stavanger 
Aftenblad. Fylkesmannen har i brev til Hå kommune med kopi til IVAR IKS datert 21.06.2018 bedt 
kommunen om å uttale seg til søknaden.  
 
Da vi ikke hadde mottatt uttalelse til Norsk Dyremat AS avd. Sirevåg fra kommunen innen opprinnelig 
frist, sendte vi påminninger til kommunen datert 25.09.2018 og 29.11.2018. 
 
Mottatte uttalelser 
Fylkesmannen har ikke mottatt uttalelser fra privatpersoner eller interesseorganisasjoner. 
 
Hå kommune ga 06.12.2018 følgende uttalelse: 
«Hå kommune har ingen innvendinger mot søknad fra Norsk Dyremat AS. Gjeldende påslippsavtale 
vil bli vurdert endret, og det er avtalt et møte med bedriften i januar 2019 hvor en blant annet vil se 
på dette». 
 
Bedriftens kommentarer til uttalelsene 
I og med det ikke foreligger innvendinger eller konkrete innspill til søknaden, har det ikke vært behov 
for bedriften til å uttale seg. 
 
Fylkesmannens vurdering  
Vi har nedenfor gitt Fylkesmannens vurdering av søknaden. Vilkår og grenseverdier i tillatelsen følger 
så langt mulig Miljødirektoratets mal for «Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven».  
 
Naturmangfold 
For alle saker der avgjørelsen kan påvirke naturmangfoldet følger det av naturmangfoldloven § 7 at 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet, og 
at det skal gå fram av avgjørelsen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. 
 
Produksjonsanlegget til Norsk Dyremat AS avd. Sirevåg har vært i drift siden 1999, og er lokalisert 
innenfor arealene til et etablert industriområde med fast dekke. Naturmangfoldet i nærliggende 
landarealer vil dermed ikke bli berørt. 
 
Vannforskriften 
Vannforskriften fastsetter miljømål for vannforekomster og inndeler vannforekomster i fem 
tilstandsklasser. Miljømålene i vannforskriftens §§ 4 - 6 i går ut på at tilstanden i vannforekomstene 
skal beskyttes mot forringelse, og forbedres med mål om å oppnå god økologisk tilstand og god 
kjemisk tilstand. Dersom utslippet fører til at vannforekomsten endrer tilstandsklasse i negativ 
retning, vil det foreligge en forringelse. Miljømålene skal nås, og forringelse er ikke tillatt med mindre 
vilkårene for å gjøre unntak er oppfylt, jf. vannforskriftens § 12. Fylkesmannen har derfor vurdert om 
kravene i vannforskriften er til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven 
 
Prosessavløpsvannet fra virksomheten ledes via IVARs primærrenseanlegg til utslipp ca. 150 m fra 
land på 20-25 m dyp i Ognabukta.  
 
I vann-nett er økologisk tilstand i Ognabukta klassifisert som «moderat» basert på 
bunndyrundersøkelser. 
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Påslippet vil ikke overbelaste eksisterende renseanlegg, og dermed heller ikke medføre endring i 
vannforekomstens tilstandsklasse. 
 
Forholdet til reguleringsplaner m.v.   
Området er regulert til industriformål.  
 
Virksomheten har søkt om en produksjonsramme på 20.000 tonn mot dagens produksjon på14.000 - 
15000 tonn. Økningen krever ikke arealmessige utvidelser eller endringer i produksjonsutstyr. 
 
Den omsøkte økningen vil ikke være i strid med gjeldende bestemmelser i reguleringsplanen.  
  
Naboforhold 
Avstand til nærmeste bolig er 33 meter. Det er i tillegg flere boliger innen en avstand på 100 m.  
 
Utslipp til vann 
Prosessavløpsvannet pumpes til sil med lysåpning 0,75 mm via bobleanlegg til flotasjonsbasseng med 
fettavskiller før påslipp til kommunalt nett i henhold til påslippsavtale fra 2004. Renseanlegget er 
utstyrt med prøvetaker for vann inn og ut av flotasjonsbassenget for kontroll av rensegrad. 
 
Pumpekapasiteten er 30 m3/h. Hå kommune opplyser i sin uttale at gjeldende påslippsavtale vil bli 
revidert i 2019.  
 
For å hindre overløp fra renseanlegget må bedriften etablere et system for overvåking av dette. 
 
Fylkesmannen har i tillatelsen satt grenseverdien for fettinnhold og temperatur i avløpsvannet i 
samsvar virksomhetens søknad.  
 
For at flotasjonsanlegget skal fungere tilfredsstillende og hindre problemer med fettavleiringer i 
kommunalt avløpsnett og renseanlegg må temperaturen være tilstrekkelig lav.  
 
Fylkesmannen har i tillatelsen satt grenseverdiene for fettinnhold til 100 mg/liter som årsmiddel og 
maksimal temperatur til 25 ºC, en temperatur som vil få fett til å stivne.  
 
Norsk Dyremat AS avd. Sirevåg benytter animalske biprodukter av lam, storfe, svin og kylling samt fisk 
(sild, makrell) fra produksjon til human anvendelse i sin fôrproduksjon.   
 
For å kunne overholde kravene til temperatur og pH i prosessavløpsvannet må derfor bedriften sørge 
for å ha et system for kontinuerlig derfor ha et system for overvåking av disse parametrene.  
 
Bedriftens påslipp til kommunalt nett skal ikke være i strid med den til enhver tid gjeldende 
påslippsavtale med Hå kommune. For å kunne beregne total organisk belastning basert på 
konsentrasjonen av biologisk oksygenforbruk (BOF5) må mengden av prosessvann som slippes på 
kommunalt nett, loggføres. 
 
Fylkesmannen har i tillegg satt grenseverdi for innholdet av suspendert stoff i prosessavløpsvannet. 
 
Vi gjør oppmerksom på at Hå kommune ved revidering av påslippsavtalen kan sette andre og 
strengere krav enn grenseverdiene i tillatelsen dersom dette anses nødvendig for ikke å overbelaste 
renseanlegget.  
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Utslipp til luft 
Virksomheten opplyser i søknaden at trykkreduserende ventiler på autoklav periodevis vil slippe ut 
vanndamp. Det benyttes primært naturgass som energikilde til dampkjel, men kjelen er utstyrt med 
kombibrenner slik at olje kan benyttes som en reserveløsning. Det er følgelig lite sannsynlig at det vil 
oppstå sjenerende luktutslipp fra punktkilder. 
 
Både renseanlegg og avfallsrom kan tenkes å forårsake diffuse luktutslipp, men bedriften har i løpet 
av 20 års drift aldri har mottatt naboklager på lukt tross den korte avstanden til nærmeste boliger. 
 
Vi har likevel satt krav om loggføring av luktklager og lukthendelser, jf. tillatelsens punkt 4.1. 
 
Måling og spredningsberegning av luktutslipp er komplisert og kostnadskrevende. Fylkesmannen har 
ut fra en kost/nyttevurdering ikke vurdert det påkrevet å fastsette en grenseverdi for luktimmisjon 
angitt i europeiske luktenheter (OUE) for bedriften.  
 
Dersom produksjonsøkning eller andre endringer ved anlegget medfører at det likevel oppstår et 
luktproblem i omgivelsene, kan Fylkesmannen pålegge bedriften å gjennomføre en luktkartlegging, jf. 
forurensningsloven § 51 (pålegg om undersøkelse). 
 
Dersom det ved revisjon av bransjens BREF fastsettes nye spesifikke krav knyttet til luktutslipp, må 
virksomheten gjennomføre nødvendige tiltak for å etterleve disse.   
 
Norsk Dyremat AS avd. Sirevåg benytter naturgass om energibærer til dampkjele med kapasitet over 
5 MW, og omfattes følgelig av bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 27. 
 
Utslippsmålinger utført av SINTEF Molab i mars 2017 tilfredsstiller forskriftens grenseverdier for både 
NOx og CO og med god margin.  
 
Støv 
Virksomheten har ikke utslipp av støv fra produksjon. Bruk av naturgass til dampproduksjon medfører 
heller ikke utslipp av støv. 
 
Fylkesmannen har derfor ikke satt spesifikke krav til støv. 
   
Støy 
Virksomheten har ikke kartlagt sitt utslipp av støy til omgivelsene, men har heller ikke mottatt 
naboklager på støy. 
 
Det framgår av søknaden at den viktigste kilden til støyutslipp er luftkjølt kondensator for 
kuldeanlegget. 
 
Fylkesmannen vil i tillegg anta at støy fra transport med tunge kjøretøyer, samt lasting/lossing med 
truck vil være en relevant støykilde. 
  
Fylkesmannen har fastsatt grenseverdier for støyutslipp i samsvar med T-1442/2016, jf. tillatelsens 
punkt 7, samt tidsfrist for dokumentasjon på at støykravene overholdes. 
 
Støyberegningene skal gjennomføres av støyfaglig konsulent. 
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Avfall 
Organisk avfall fra produksjon leveres til Norsk Protein AS, mens våtslam fra renseanlegget leveres til 
IVAR Mekjarvik. 
 
Farlig avfall skal deklareres elektronisk via nettstedet www.avfallsdeklarering.no og leveres lovlig 
mottak for farlig avfall minst én gang pr år. 
 
Beste tilgjengelige teknikker (BAT) 
Virksomheten må sørge for å holde seg oppdatert på hva som til enhver tid omfattes av «Beste 
tilgjengelige teknikker (BAT)» for bransjen.  
 
EUs industriutslippsdirektiv (IED) 
EUs industriutslippsdirektiv direktiv 2010/75/EU ble implementert i norsk lovverk 01.08.2016. Norsk 
Dyremat AS avd. Sirevåg omfattes av IED punkt 6.4. b) (i): 
«Behandling og bearbeiding, med mindre det kun består av emballering, av følgende råstoffer, enten 
bearbeidet eller ubearbeidet, med sikte på framstilling av næringsmidler eller fôr fra: (i) bare 
animalske råstoffer (bortsett fra kun melk) med en kapasitet til produksjon av ferdige produkter på 
over 75 tonn per dag» 
 
Direktivet regulerer, i likhet med IPPC-direktivet, forurensende utslipp fra industrivirksomheter. En 
viktig forskjell er at "BREF-dokumentene" (B: Best available technique, REF: Reference), som tidligere 
kun har hatt en veiledende betydning, nå blir mer forpliktende. BREF-dokumentene vil etter nytt 
regelverk munne ut i såkalte "BAT-konklusjoner" om hva som skal regnes som de beste tilgjengelige 
teknikkene på området for BREFen, og utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige 
teknikkene (BAT AEL). Medlemsstatene vil være forpliktet til å stille krav i tillatelsene som samsvarer 
med kravene og utslippsgrensene som følger av BAT-konklusjonene. Direktivet oppstiller en begrenset 
mulighet for å unnta virksomheter fra denne grensen. 
 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dersom vilkår i nye BREF-dokumenter avviker vesentlig fra 
vilkårene i denne tillatelsen, vil Fylkesmannen være forpliktet til å endre tillatelsen slik at denne 
bringes i samsvar med nye krav. 
 
Gjeldende BREF er for tiden under revisjon. Gjeldende BREF og status for oppdatering er tilgjengelig 
på nettstedet http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 
 
  
Konklusjon. 
Fylkesmannen finner etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper ved omsøkt tiltak, jf. 
forurensningsloven § 11, at Norsk Dyremat AS avd. Sirevåg etter søknad får tillatelse etter 
forurensningsloven til en årlig produksjon av inntil 20.000 tonn fôr til kjæledyr. 
 

Frister 

Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som tillatelsen krever. 
Virksomheten skal innen fristen oversende Fylkesmannen dokumentasjon som viser at tiltakene er 
gjennomført. 
 

http://www.avfallsdeklarering.no/
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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Tiltak Frist Henvisning til 
vilkår 

System for energiledelse 01.07.2020 8.1 
Oppdatert miljørisikovurdering  31.12.2019 10.1 
Måleprogram utslippskontroll 01.07.2019 11.1, 11.2, 13.2 
Støykartleggingsrapport 31.12.2019 7 og 13.1 
Egenrapportering 01.03. årlig          12 

 

Risikoklasse 

Fylkesmannen har plassert virksomheten i risikoklasse 3, jf. § 39-3 i forurensningsforskriften.  

 

Vedtak om fastsetting gebyrsats for saksbehandlingen 

Fylkesmannen viser til vårt varsel om valg av gebyrsats datert 06.02.2019. Vi varslet i brevet at vi ville 
fatte vedtak om å benytte gebyrsats 5, tilsvarende NOK 65 600 for Fylkesmannens saksbehandling, jf. 
forurensningsforskriften § 39-4.  

Gebyrene skal samlet sett ikke overstige forurensningsmyndighetens kostnader ved 
saksbehandlingen. Forurensningsmyndigheten vedtar hvilken gebyrsats som skal gjelde i det enkelte 
tilfelle. Ved fastsettelse av gebyrsats skal forventet ressursforbruk knyttet til saksbehandlingen eller 
kontrolltiltaket legges til grunn.  

Samlet ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er dermed lagt til grunn ved fastsettelse av 
gebyrsatsen. Herunder hører gjennomgang av søknaden, møter og korrespondanse med søker, 
høring av saken samt endelig ferdigstillelse av oversendelsesbrev og tillatelse. Innsats fra andre 
fagpersoner hos Fylkesmannen inngår også. Samlet ressursbruk er ca. 3 ukeverk. 
 
Fylkesmannen har ikke mottatt kommentarer til varselet innen fristen på 2 uker, og fatter herved 
følgende vedtak:  
 
Vedtak 

Norsk Dyremat AS avd. Sirevåg , Hå kommune, skal betale gebyr etter sats 5 i forurensningsforskriften 
§ 39-4 for Fylkesmannens behandling av virksomhetens søknad om tillatelse etter forurensningsloven 
§ 11, jf. § 16.  

Gebyrsats 5 utgjør per 2019 NOK 65 600.  
 
Miljødirektoratet vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. Gebyret forfaller til betaling 30 
dager etter fakturadato. 
 
Klageadgang  
Vedtaket om tillatelse etter forurensningsloven, herunder vedtak om fastsetting av gebyr, kan 
påklages til Miljødirektoratet 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 
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ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen 
stiles til Miljødirektoratet og sendes til Fylkesmannen i Rogaland. 
 
Med hilsen 
 
Marit Sundsvik Bendixen 
ass. Fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Johan Tore Rødland 
senioringeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg 
1 Norsk Dyremat AS avd Sirevåg - Tillatelse etter forurensningsloven 

 
 
Kopi til: 
Hå kommune Postboks 24 4368 Varhaug 

 
 



 

Norsk Dyremat AS avd. Sirevåg - Tillatelse til virksomhet etter 
forurensningsloven for produksjon av fôr til kjæledyr -   

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 
6, § 11 jf. § 16 Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 19.06.2018 samt 
opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene fremgår på side 4 til og 
med side 14.   Tillatelsen gjelder fra 12.03.2019.  
 
Bedriften må på forhånd avklare med Fylkesmannen dersom den ønsker å foreta endringer i 
driftsforhold, utslipp med mer som kan ha miljømessig betydning og som ikke er i samsvar 
opplysninger som er gitt i søknaden eller under saksbehandlingen.  
 
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er 
trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen 
kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 
Bedriftsdata  

Anlegg  Norsk Dyremat avd Sirevåg (anleggsnr. 1119.0080.01)  
Ansvarlig enhet Norsk Dyremat AS avd Sirevåg 
Beliggenhet/gateadresse Nylund 30, 4364 Sirevåg 
Postadresse Nylund 30, 4364 Sirevåg 
Kommune og fylke Hå kommune, Rogaland 
Org. nummer (bedrift) 973 352 326 (eies av 962 977 006) 
Gårds- og bruksnummer 95/443 
 Ø: 313890 N: 6489600 
NACE-kode og bransje 10.920 – Produksjon av fôrvarer til kjæledyr 
Kategori for virksomheten1 6.4 b. Behandling og bearbeiding, med mindre det kun består av 

emballering, av følgende råstoffer, enten bearbeidet eller 
ubearbeidet, med sikte på framstilling av næringsmidler eller fôr 
fra: (i) bare animalske råstoffer (bortsett fra kun melk) med en 
kapasitet til produksjon av ferdige produkter på over 75 tonn per 
dag  

Fylkesmannens referanser 
Vår referanse Tillatelsesnummer Risikoklasse 
2018/108 2019/0210.T 3 
Tillatelse gitt: 12.03.2019 Endringsnummer: Sist endret: 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 
Marit Sundsvik Bendixen 
ass. fylkesmiljøvernsjef 

 

  
Johan Tore Rødland 

senioringeniør 

  

 
1 Jf. forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven 
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1. Produksjonsforhold og utslippsforhold 

Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av hermetisk kjæledyrfôr samt blokkfryst fôr for 
videre bearbeiding ved annet produksjonssted. Tillatelsen gjelder for en samlet årlig produksjon 
av inntil 20.000 tonn pr. år. 
 
Tillatelsen omfatter utslipp av prosessavløpsvann, utslipp av vann fra rengjøring av 
produksjonsutstyr, produksjonslokaler og lagertanker, samt losse/lasteområde for biler knyttet til 
virksomheten. I tillegg omfatter tillatelsen utslipp til luft fra produksjonsprosess, lager av råvare og 
ferdigvare.  
 
Bedriften har også anlegg for energiproduksjon/forbrenning av naturgass med 5,5 MW innfyrt 
effekt. Dette anlegget reguleres av forurensningsforskriftens kapittel 27 om forbrenning av rene 
brensler. 

2. Generelle vilkår 

2.1. Utslippsbegrensninger 

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 3 til 13. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike 
utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen 
måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i 
vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår 
gjennom uttrykkelig regulering i vilkårenes pkt. 3 til 13. 
 

2.2. Plikt til å overholde grenseverdier 

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av normal drift i en slik 
grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  
 

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 

All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett 
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere 
sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også 
utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt. 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for.  
 
For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal 
eventuell reduksjon av produksjonsnivået i forhold til det som er lagt til grunn i forbindelse med 
saksbehandlingen, medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene. 
 

2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold 

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. 



System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. (Jf. 
Internkontrollforskriften § 5 punkt 72) 
 

2.5 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften. 
 
Bedriften skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller 
kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt. 10.4. 
 

2.6. Internkontroll 

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om 
dette3. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i 
denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. 
Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt 
forurensning følger av punkt 10.1. 
 

2.7. Best tilgjengelig teknologi 

Virksomheten er omfattet av Industriutslippsdirektivet. Dette betyr at virksomheten skal bruke 
best tilgjengelig teknologi (BAT – Best Available Techniques). Hva som til enhver tid blir regnet som 
BAT, vil variere. Det er virksomhetens ansvar å holde seg oppdatert om dette gjennom 
referansedokumenter som EU utgir for de ulike bransjene. Virksomheten må jevnlig foreta en 
gjennomgang av egen status ved å sammenligne med gjeldende BAT, og endre sine teknikker der 
disse ikke er tilfredsstillende. 

2.8. Krav til kompetanse 

Virksomheten skal sørge for at personell har relevant kompetanse om faktorer som påvirker 
luktforholdene ved anlegget. 
 
Bedriften skal også råde over tilstrekkelig kompetanse til å vurdere miljørisiko for sin virksomhet. 

3. Utslipp til vann 

Prosessavløpsvannet, inkludert vaskevannet fra tankvask av biler, skal pumpes til siltrommel (0,75 
mm lysåpning) via bobleanlegg til flotasjonsanlegg med fettavskiller før påslipp til kommunalt nett 
i henhold til den til enhver tid gjeldende påslippsavtale med Hå kommune. 
 
For å hindre overløp fra renseanlegget skal bedriften ha et system for overvåking/alarm av dette. 
 
 

 
2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften) 
3 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften) 



3.1. Utslippsbegrensninger  

Følgende utslippsbegrensninger gjelder: 
 

Kilde Komponent Kons.grense Midlingstid Gjelder fra 
Prosessavløp Fett (gjennomsnitt) 100 mg/liter År 01.07.2019 
Prosessavløp Fett (maksimalt) 150 mg/liter Døgn 01.07.2019 
Prosessavløp BOF5 150 kg År 01.07.2019 
Prosessavløp BOF5 200 kg Døgn 01.07.2019 
Prosessavløp Susp.stoff (SS) 400 mg/liter År 01.07.2019 
Prosessavløp Susp.stoff (SS) 500 mg/liter Døgn 01.07.2019 
Prosessavløp Susp.stoff (SS) 50 kg År 01.07.2019 
Prosessavløp Susp.stoff (SS) 60 kg Døgn 01.07.2019 
Prosessavløp Temp. fettavskiller 25 ºC Maksverdi 01.07.2019 

 
Dersom det blir fastsatt nye BAT referanse dokumenter (BREF) som angir flere utslippsparametere 
eller strengere grenseverdier for utslipp til vann, kan Fylkesmannen endre vilkårene for å bringe 
disse i samsvar med BREF.   

3.2. Oljeholdig avløpsvann 

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i 
oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet.  
 

3.3. Utslippssted for prosessavløp 

Bedriften skal føre sitt prosessavløp inn på offentlig avløpsnett med utslipp til sjø via 
dypvannsledning i en avstand ca. 150 m fra land i henhold til de krav som stilles for slikt påslipp4.  
 
Bedriften skal spesielt påse og loggføre at prosessvannet ligger innenfor påslippsavtalens krav til 
temperatur og pH, og om nødvendig etablere et system for regulering av pH.    
 

3.4. Kjølevann 

Kjølevann ledes via kommunalt utjevningsbasseng til kommunalt overvannsnett. 
 

3.5. Overflatevann 

Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade 
eller ulempe for miljøet.  
 

3.6. Sanitæravløpsvann 

Bedriftens sanitæravløpsvann ledes til offentlig avløpsnett5   
 

 
4 Jf. forurensningsforksriften 15A. Påslipp 
5 Jf. forurensningsforskriften 15A. Påslipp 



4. Utslipp til luft 

4.1. Utslippsbegrensninger 

 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, områder 
for lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses 
mest mulig. 
 
Bedriften skal føre logg over eventuelle luktklager/lukthendelser. 
 
Dersom det viser seg at produksjonsøkning eller endringer i prosessen medfører naboklager på 
lukt, kan Fylkesmannen kreve at virksomheten må kartlegge sitt utslipp av lukt i henhold til 
retningslinjene i Miljødirektoratets veileder TA-3019.  
 
Bedriften har gassfyrt dampkjel med kapasitet over 5 MW. Dette medfører at krav til målinger og 
grenseverdier fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 27. Gjeldende grenseverdier for NOx og 
CO framgår av tabell 5 forskriften. 
 

4.2. Utslippsreduserende tiltak 

Lukt fra prosesser, lagerområder og andre områder som avgir lukt skal begrenses i tråd med best 
tilgjengelig teknologi (BAT).  
 
Avgasser fra eksisterende anlegg/prosessenheter tillates ledet ut gjennom utslippssystem med de 
utslippspunkter/-høyder som er oppgitt i søknaden. 
 
For nye utslippspunkter skal det foretas spredningsberegninger som viser maksimale 
bakkekonsentrasjoner av relevante forurensningskomponenter under de ugunstigste 
spredningsforhold som kan forekomme. Både bidraget fra nye utslippspunkter og fra eksisterende 
kilder, samt bakgrunnsnivå, skal synliggjøres. Konsentrasjonene skal vurderes i forhold til 
forurensningsforskriftens kapittel 7 eller andre relevante normer og retningslinjer for luftkvalitet.  
Spredningsberegningene skal foretas av en uavhengig og kompetent aktør og skal forelegges 
Fylkesmannen i god tid før byggestart. Fylkesmannen kan om nødvendig stille nærmere krav til 
plassering og høyde på nye utslippspunkter. 

5. Grunnforurensning og forurensede sedimenter 

Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre 
nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.  
 
Bedriften plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og 
grunnvann. Bedriften plikter videre å gjennomføre tiltak som er egnet til å begrense 
miljøvirkningene av et eventuelt utslipp til grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp til 
grunn og grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medfører skade eller ulempe for miljøet, skal 
overvåkes og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som står i et 
rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. 
 
Bedriften skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på 
bedriftsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere 



behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil 
være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette. 
 
Terrenginngrep som kan medføre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, må ha godkjent 
tiltaksplan etter forurensningsloven kapittel 26 , eventuelt tillatelse etter forurensningsloven. Tiltak 
i forurensede sedimenter må ha tillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 22.. 
 
Ved endelig nedleggelse av virksomheten, skal bedriften vurdere forurensningstilstand i grunn og 
grunnvann med hensyn til mulig forurensning av relevante farlige stoffer som er brukt, fremstilt 
eller frigitt ved virksomheten og treffe de tiltak som følger av forurensningsloven § 7 og §20. Plan 
for tiltak skal sendes forurensningsmyndigheten. Opplysninger om de tiltak den ansvarlige har 
truffet, skal gjøres tilgjengelig for allmennheten. Forurensningsmyndigheten kan stille ytterligere 
krav med hjemmel i forurensningsloven. Se for øvrig pkt.16. 

6. Kjemikalier  

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både 
som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, 
vaskemidler, hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler.  
 
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og 
miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.6 
om internkontroll.  
 
Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas 
en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier 
som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og 
endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter bedriften å 
benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.7 
 
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket8 og andre regelverk 
som gjelder for kjemikalier. 

7. Støy 

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt 
eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade: 
 

Hverdager Lørdager Søn- og 
helligdager 

Kveld  
(kl. 19-23), 
hverdager 

Natt  
(kl. 23-07), 
alle døgn 

Natt  
(kl. 23-07), 
alle døgn 

55 Lden 50 Lden 45 Lden 50 Levening 45 Lnight 60 LAFmax 
Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld.  

 
6 Jf Forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. 
7 Jf Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a 
8 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008. 



Levening er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 19 - 23. 
Lnight er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23 – 07. 
LAFmax er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, 
målt/beregnet med tidskonstant ”Fast” på 125 ms.  
 
Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting 
av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av 
virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.  
 
Bedriften skal utarbeide et støysonekart for egen virksomhet og oversende dette til kommunen og 
forurensningsmyndigheten, jf. pkt. 13. Støysonekartet skal vise røde og gule soner (jf. T-1442) og 
støygrensene i tillatelsen. Støysonekartet skal holdes oppdatert. 
 
Støygrensene gjelder ikke for ny bebyggelse av forannevnte type som blir etablert på steder der 
støybidraget fra bedriften overskrider eller forventes å kunne overskride fastsatte grenser i 
tillatelsen. 

8. Energi  

8.1. Energiledelse  

Bedriften skal ha et system for energiledelse i bedriften for kontinuerlig, systematisk og målrettet 
vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon og 
drift. Systemet for energiledelse skal inngå i bedriftens internkontroll, jf. vilkår 2.6. og følge 
prinsippene og metodene angitt i norsk standard for energiledelse. 
 
Systemet skal være etablert innen 01.07.2020. 
 

8.2. Utnyttelse av overskuddsenergi  

Bedriften skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg internt. 
Bedriften skal også gjennom tiltak på eget bedriftsområde legge til rette for at overskuddsenergi 
skal kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjøres at dette ikke er teknisk eller 
økonomisk mulig.  
 

8.3. Spesifikt energiforbruk 

Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres årlig, jf. pkt. 11.4. 

9. Avfall 

9.1 Generelle krav 

Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det 
dannes avfall som følge av virksomheten. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes 
begrenset mest mulig.  
 



Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, 
herunder avfallsforskriften9. 
 
Avfall som oppstår i bedriften, skal søkes gjenbrukt i bedriftens produksjon eller i andres 
produksjon, eller – for brennbart avfall – søkes utnyttet til energiproduksjon internt/eksternt. Slik 
utnyttelse må imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold 
av forurensningsloven, samt krav fastsatt i denne tillatelsen. 

10. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 

10.1. Miljørisikoanalyse 

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere 
resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, 
grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold 
ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader 
inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal 
miljørisikoanalysen oppdateres.  
 
Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de 
helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  
 

10.2. Forebyggende tiltak 

På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en 
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  
 

10.3. Etablering av beredskap  

Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, 
om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal 
være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot 
akutt forurensning skal øves minimum en gang pr. år.  
 

10.4. Varsling av akutt forurensning 

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift10. 
Bedriften skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen gjennom 
fmropost@fylkesmannen.no i slike tilfeller.  

11. Utslippskontroll og rapportering til Fylkesmannen 

11.1. Journalføring 

Bedriften skal journalføre utslippsforhold, avfallsmengder og driftsforhold som har betydning for 
ytre miljø. Journalen skal dokumentere at krav gitt av myndighetene blir fulgt. 

 
9 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930. 
10 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 

mailto:fmropost@fylkesmannen.no


 
Journalen skal tas vare på i minst 5 år og skal være tilgjengelig ved kontroll. 
 
Fylkesmannen kan pålegge bedriften å sende forurensningsmyndighetene eller andre som 
myndighetene bestemmer, kopi eller sammendrag av journaler. 

11.2. Utslippskontroll 

Bedriften skal gjennomføre målinger av utslipp til luft og vann, samt støy i omgivelsene.  
Målinger omfatter volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning. 
Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal som 
et minimum omfatte:  

· komponenter som er uttrykkelig regulert gjennom grenseverdier i tillatelsen eller 
forskrifter  

· andre komponenter som er omfattet av rapporteringsplikten i henhold til 
Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenkontrollrapportering. Veilederen er lagt ut 
på www.miljødirektoratet.no.  

 
Bedriften skal ha et måleprogram som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll.  
 

11.3. Måleprogram 

Når bedriften utarbeider måleprogrammet, skal den: 
· velge prøvetakingsfrekvenser som gir representative prøver 
· vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn i målingene (volumstrømsmåling - 

prøvetaking – analyse – beregning) og velge løsninger som reduserer den totale 
usikkerheten til et akseptabelt nivå 

 
Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte metoder. 
Valgt frekvens for tredjepartskontroll og for deltakelse i ringtester skal også fremgå av 
måleprogrammet. Det skal gå fram av måleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene 
gir. 
 
Bedriften er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret bl.a. ved å: 

· utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal 
standard benyttes. Fylkesmannen kan videre godta at annen metode benyttes dersom 
særlige hensyn tilsier det.  

· bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når prøvetaking og analyse utføres av 
eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten. 

· delta i ringtester for de parameterne som er regulert gjennom grenseverdier når 
bedriften selv analyserer  

· jevnlig verifisere egne målinger med tredjepartskontroll for de parameterne som er 
regulert gjennom grenseverdier 

12. Rapportering til Fylkesmannen 

12.1 Årlig rapportering til Altinn 
 
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere utslippsdata fra foregående år via www.altinn.no. 
Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se 
www.miljødirektoratet.no. 

http://www.milj%C3%B8direktoratet.no/
http://www.altinn.no/
http://www.milj%C3%B8direktoratet.no/


13. Undersøkelser og utredninger 

13.1 Utarbeidelse av støysonekart 

Bedriften skal utarbeide et støysonekart for egen virksomhet og oversende dette til kommunen 
og forurensningsmyndigheten innen 31.12.2019. Støynivået skal angis både i henhold til krav stilt 
under pkt. 7 og vise røde og gule soner (jf. T-144211)  
 

13.2 Utarbeidelse av måleprogram 

Bedriften skal utarbeide måleprogram for kontroll med utslipp av rapporteringspliktige 
komponenter. Programmet skal sendes Fylkesmannen innen 01.07.2019. 

14. Utskifting av utstyr 

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjør det teknisk mulig å motvirke 
forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal Fylkesmannen på 
forhånd gis melding om dette.  
 
All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke 
forurensning skal benyttes.  

15. Eierskifte 

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen så snart som mulig og senest 
én måned etter eierskiftet. 

16. Nedleggelse 

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis 
anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, 
skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. 
Fylkesmannen kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige utgifter 
og mulig erstatningsansvar.  
 
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig 
vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall 
håndteres i henhold til gjeldende forskrift12. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal 
rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også 
inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på 
eventuell(e) kjøper(e). 
 
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig 
tilfredsstillende stand igjen. 

 
11 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) 
12 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall 



 
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før 
start er planlagt. 

17. Tilsyn  

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  
  



Vedlegg: Liste over prioriterte stoffer, jf. vilkår 2.1.  

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig 
av vilkårene i punkt 4 flg., eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning 
 

Metaller og metallforbindelser: Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 
 

Organiske forbindelser: Vanlige forkortelser 
Bromerte flammehemmere:   
      Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 
      Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
      Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
      Heksabromcyclododekan HBCDD 
      Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 
Klorholdige organiske forbindelser  
      1,2-Dikloretan EDC 
      Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
      Heksaklorbenzen HCB 
      Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
      Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
      Klorerte alkylbenzener KAB 
      Pentaklorfenol PCF, PCP 
      Polyklorerte bifenyler PCB 
      Tensidene:  
              Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
              Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC 
              Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC 
      Triklorbenzen TCB 
      Tetrakloreten PER 
      Trikloreten TRI 
      Triklosan  (2,4,4'-Trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether) TCS 
      Tris(2-kloretyl)fosft TCEP 
Nitromuskforbindelser:  
 Muskxylen  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE 
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 
4-tert-pentylfenol 4-t-PP 
4-tert-butylfenol 4-t-BP 
Dodecylfenol m. isomerer DDP 
2,4,6-tri-tert-butylfenol TTB-fenol 
Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  
Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS PFOS, PFOS-relaterte 

forbindelser 
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) og forbindelser som inneholder PFHxS PFHxS, PFHxS-relaterte 

forbindelser 
Perfluoroktansyre   PFOA 
Langkjedete perfluorerte karbolsylsyrer C9.PFCA – C14-PFCA PFNA, PFDA, 

PFUnDA, PFDoDA, 
PFTrDA, PFTeDA 
 



Organiske forbindelser: Vanlige forkortelser
Tinnorganiske forbindelser:  
       Tributyltinnforbindelser TBT 
       Trifenyltinnforbindelset TFT, TPT 
       Dibutyltinnforbindelser DBT 
       Dioktyltinnforbindelser DOT 
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
Ftalater  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Benzylbutylftalat BBP 
Dibutylftalat DBP 
Diisobutylftalat DIBP 
Bisfenol A BPA 
Siloksaner  
Dodekametylsykloheksasiloksan D6 
Dekametylsyklopentasiloksan  D5 
Oktametylsyklotetrasiloksan D4 
Benzotriazolbaserte UV-filtre  
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol UV-320 
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol UV-327 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol UV-328 
2-(2H- Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-betyl)phenol UV-350 
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