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1. Innledning 
 
Teknisk miljøanalyse er en fysisk, teknisk gjennomgang av en virksomhet mht. miljø og 
ressursbruk.  Teknisk miljøanalyse innebærer at en skal finne de beste og mest 
kostnadseffektive løsningene som forhindrer at utslipp og forurensninger oppstår i 
produksjonen, i tillegg til å øke muligheten for resirkulering og gjenvinning av avfall. Det 
skal med andre ord utføres en systematisk og dokumentert gjennomgang av hele meieriet for å 
få kartlagt miljøtilstanden på Tine Meieriet Byrkjelo. Målet med teknisk miljøanalyse er å 
komme frem til tiltak som på en kostnadseffektiv måte skal: 

 Redusere utslipp til vann, luft og jord 
 Redusere energiforbruket 
 Redusere utslipp av avfall og råstoff 
 Redusere forbruk av vann, energi, emballasje og andre innsatsfaktorer 

 
 

 
Metoden for teknisk miljøanalyse baserer seg på prinsippet for renere produksjon og 
forebyggende miljøstrategi. Hensikten er at man isteden for å måtte bygge ut renseanlegg eller 
behandlingssystemer for avfall, vurderer produkter, råstoffbruk, driftsrutiner, prosesser og 
avløpssystemer for å redusere utslipps- og avfallsmengden. Men av og til vil man måtte ta tak 
i renseanlegg og behandlingssystemer, men det er noe man må vurdere etter kartleggingen. 
Det overordnede målet er i alle fall å forebygge fremfor å reparere, man prøver å være “føre 
var”. 

For å rette opp avvik gitt av Fylkesmannen så bestemte man seg på Tine Meieriet Byrkjelo for 
å gjennomføre en teknisk miljøanalyse innen utgangen av 2011. På denne måten fikk man 
samtidig som man arbeidet med å lukke avvikene også kartlagt virksomhetens nåsituasjon 
mht. utslipp og avfallshåndtering. Teknisk Miljøanalyse har vært gjennomført en gang 
tidligere, i 2007, og det ble den gang oppdaget områder hvor det var rom for forbedringer 
mht. utslipp og avfall. Det ble gjort flere endringer under og etter analysen, som resulterte i en 
reduksjon av antallet utslipp og som ga et økt fokus på avfallshåndtering på flere avdelinger. 
Et av målene med Teknisk Miljøanalyse 2011 ble derfor også å kartlegge de endringene som 
er gjort siden sist analyse. Det ble også bestemt at man skulle gjennomføre en 
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miljørisikovurdering med fokus på virksomhetens påvirkning av meieriets ytre miljø. Dette 
var et pålegg fra Fylkesmannen, så dette var man på TINE Meieriet Byrkjelo pålagt å gjøre. 

Det heter seg i inspeksjonsrapporten fra Fylkesmannen at: 

1. “Utsleppskontrollen er ikkje tilfredsstillande” Utsleppsmengdene til vatn har 
overskride grensene i løyvet. 

2. “Avfallshandteringa er ikkje tilfredsstillande” Farleg avfall er ikkje forsvarleg merkt 
og lagra og levert innan fristen på eitt år. 

3. “Miljørisikovurderinga er ikkje tilfredsstillande” a) Verksemda har ikkje gjennomført 
miljørisikovurdering for utslepp til kommunalt nett, b) Miljørisikovurderinga omfattar 
ikkje alle tilstandar eller uønskte hendingar som er relevante for ytre miljø, og c) 
Rutinar for miljørisikovurdering er mangelfulle eller ikkje dokumenterte. 

4. “Meieriet har utslepp av prosessvatn i strid med utsleppsløyvet” 
 
TINE Meieriet Byrkjelo startet som et rent konsumanlegg før virksomheten i 2002 ble utvidet 
slik at meieriet i dag også rommer porsjonspakkeri, ysteri og brunost/myse produksjon. 
Avløpsvannet fra virksomheten ledes til utslipp i Breimsvassdraget, via kommunalt 
renseanlegg for Byrkjelo. Før det ledes dit så har det gått gjennom virksomhetens eget 
biologiske for-renseanlegg, hvor løst organisk stoff blir omdannet til partikulært materiale 
som er lettere å skille ut. Fylkesmannen sin oppgave er å følge opp TINE Byrkjelo for å passe 
på at virksomheten holder seg innenfor de grensene som er satt med hensyn til utslipp. De 
siste årene har virksomheten slitt med for store utslipp av BOF7 og fosfor ut fra eget 
renseanlegg til kommunalt renseanlegg, og et for stort påslipp til eget biologisk for-
renseanlegg. Høye verdier av BOF7 og fosfor indikerer at det er råstoff i det som går inn på 
eget renseanlegg, noe som ikke er ønskelig fra verken virksomhetens eller fylkesmannens 
side. Påslippet til eget renseanlegg er for stort slik det er i dag, da renseanlegget ikke er 
dimensjonert for dagens produksjonsvolum og utslipp. Utslippsmengden fra virksomheten må 
derfor reduseres slik at det blir mindre for det overbelastede renseanlegget å ta unna på sikt. 
Det er bestemt at renseanlegget skal utvides, og dette skal etter planen være på plass i løpet av 
2012, men i mellomtiden så er det viktig at det fokuseres på å få ned påslippet slik at det blir 
lavere enn det har vært den siste tiden. Så ved å gjennomføre en teknisk miljøanalyse i 
virksomheten så øker man fokuset på miljø blant de ansatte på meieriet, og en viser også de 
utenfor at man på TINE Meieriet Byrkjelo tar miljøansvaret sitt på alvor. Virksomheten vil 
også tjene på dette i det lange løp i form av redusert råstofftap, mindre svinn på emballasje, 
reduserte utgifter til vann, energi og avløpsbehandling med mer. 
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TINE SA sine miljømål for 2011 er: 

 Ta i bruk ny miljørapportering og analyseverktøy som gir oss bedre innsikt i hvordan 
vi kan forbedre oss ytterligere 
 

I 2011 er det ikke satt noen målsetting sentralt i TINE for utslipp til vann i form av 
overholdelse av utslippstillatelser slik som de foregående årene. Dette til tross for at det trolig 
fortsatt vil være noen anlegg som ikke overholder sine utslippstillatelser. Årsaken er at en slik 
overholdelse er et lovkrav som TINE SA må og skal overholde – uavhengig av arbeidet med 
samfunnsansvar. Samfunnsansvar er per definisjon å ta et aktivt ansvar tilknyttet 
virksomhetens sosiale og miljømessige omgivelser, og at dette ansvaret går utover det som er 
lovpålagt og forventet. Å overholde utslippstillatelsene er derfor ikke å ta samfunnsansvar. 
Det er like vel viktig at det opprettholdes et trykk på dette området i 2011 for å ivareta 
omdømmet og redusere svinn fra produksjonen. 
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2. Organisering 
 
Meierisjef er som øverste leder på TINE Meieriet Byrkjelo den som står som ansvarlig for 
oppfølging av avviket som er gitt av Fylkesmannen. Jan Erik Skogli (LEAN koordinator) og 
Anne Gundersen Sæter (Trainee) har ledet arbeidet med Teknisk Miljøanalyse og 
miljørisikovurderingen for TINE Byrkjelo, og det er de som har utarbeidet rapporten. I 
forbindelse med arbeidet ble det opprettet en prosjektgruppe med bakgrunn i den gruppen som 
var med sist runde av TMA i 2007. Et par ekstra medlemmer ble inkludert denne gangen, for 
ikke å få for store ansvarsområder per leder. Prosjektgruppen bestod av: 
 
 John R. Krøke – Produksjonssjef Konsum og Avdelingsleder for mottak, 

melkebehandling og tapping 
 Målfrid Solheim – Stedfortredende Avdelingsleder Hvitost 
 Kristen H. Kleppe – Avdelingsleder Porsjonspakkeri (PP) 
 Pontus R. Sydberger– Avdelingsleder Brunost 
 Vidar Eide – Avdelingsleder Laboratorium  
 Lars M. Horvli – Teknisk sjef (sluttet 30.11.2011, Pieter Koopmans ble så ansvarlig) 
 Tore H. Naustdal – Transportleder 

Ledergruppen
Ans: T. Heieren

A. S. Bergset

Mottak, skumming, tapperi, 
vaskestasjoner & konsum

Ans: J. R. Krøke

T. H. Naustdal (inntransport)
N. E. Bjørnereim (skumming)
O. A. Støyva (tapperi)
T. Merkesdal (konsumlager)
K. Fossheim (konsumlager)

Ysteri & 10 kgs pakkeri
Ans: M. Solheim

J. Thomas (ysteri & casomatic)
T. A. Hestad (10 kgs pakkeri & 
lakeanlegg)

Porsjonspakkeri & lager
Ans: K. H. Kleppe

K. Aardal (porsjonspakkeri)
L. Bergheim Eide (lager)

Brunost & vaskestasjon
Ans: P. Sydberger

S. H. Merkesdal (kont. linje)
E. Børset (inndamper & myse)
A. G. Nilssen (pakkelinjer)

Lab, kantina & sanitærrom
Ans: V. Eide

H. Egge (kantine)

Teknisk & vedlikehold
Ans: I. Nedrebø

Ingen faste i arbeidsgruppen

Prosjektgruppen
Ans: J. E. Skogli

A. G. Sæter

 
Hvert enkelt medlem i prosjektgruppen var ansvarlig for en egen arbeidsgruppe innenfor sitt 
ansvarsområde. Det ble vurdert som hensiktsmessig å velge de samme personene som var 
med sist runde så langt det lot seg gjøre, da de allerede visste hva som var forventet og 
hvordan de skulle gå frem i arbeidet. Der dette ikke var mulig, ble det valgt ut nye 
medlemmer. 
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3. Kartleggingen 
 
Hensikten med kartleggingen var å få lukket avvik gitt av Fylkesmannen våren 2011, da det 
ble notert avvik på virksomheten på grunn av blant annet for stort utslipp og manglende 
miljørisikovurdering. Kartleggingsdelen med målinger gikk over en periode på to uker hvor 
det var normal produksjon hos virksomheten. Avdelingene fikk to uker på å gjennomføre 
kartleggingen og det ble forventet at de skulle klare det innen fristen, da det var knapt med tid 
til prosjektet i det hele.  

Alle arbeidsgruppene utførte kartleggingen på sin avdeling ved hjelp av to 
kartleggingsskjemaer som finnes vedlagt bak i rapporten. Det skulle ved hjelp av skjemaene 
fremskaffes data vedrørende avfall, utslipp av råstoff og forbruk på de enkelte avdelingene.  

De to skjemaene som ble benyttet under kartleggingen var: 

1. Registrering av organisk utslipp og organisk avfall 
2. Registrering av driftsmateriell (vaskemidler, kjemikalier, papir, plast med mer) 

 
Kartleggingen ble lagt til uke 44 og 45, og da gjennomførte arbeidsgruppene veiinger av 
emballasje, målinger av utslipp og det ble tatt prøver som en del av kartleggingen og 
miljørisikovurderingen. Teknisk avdeling og konsumlageret satt i samarbeid opp en pallevekt 
og plasserte den slik at flere avdelinger skulle få sjansen til å benytte seg av den. Dette var 
med på å tilrettelegge kartleggingen av TMA og var et godt tiltak gjennomført av disse to 
avdelingene. 

TINE sentralt har satt seg mål om at over 80 % skal kildesorteres i TINE. I 2007 var 
sorteringsgraden for meieriet for lav i forhold til dette målet og det ble under analysen da 
fokusert på å få økt sorteringsgraden på huset. Man har i 2011 heller ikke høy nok 
sorteringsgrad, så det er naturlig å tro at om ikke 80 % så kan man i alle fall gjøre 
forbedringer som vil øke sorteringsgraden mer. For å undersøke dette så ble andel avfall på 
hver avdeling under kartleggingen registrert og det ble også registrert hva slags type avfall det 
var snakk om, for at man skulle kunne se om det er mulig å øke sorteringsgraden og i så fall 
hvor potensialet befinner seg.  

Samtlige arbeidsgrupper gjennomførte kartleggingsarbeidet og resultatene kan man se 
oversikt over og lese om videre i rapporten. 
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4. Resultater fra kartleggingen 
 
Detaljerte resultater fra kartleggingen for de ulike avdelingene er vedlagt bak i rapporten på 
kartleggingsskjemaene. 
 
Her er en kort oppsummering av svinntall fra de ulike avdelingene under kartleggingsukene. 
 

4.1. Registrering av organisk utslipp og organisk avfall: 
 

Melkemottak, melkebehandling, tapperi, vaskestasjoner og konsumlager: 
 

Totalt svinn melk på skumming og melkemottak: 13852 liter per uke. 
Totalt svinn myse på melkemottak:   180 liter per uke. 
Totalt svinn fløte på skumming/melkebehandling: 730 liter per uke. 

 
Melkesvinnet på skumming/ mottak er systematisk svinn hver uke som i hovedsak går 
i sluk. Svinn ivaretatt er 2000 liter fra vask av silotanker. Mye av svinnet skyldes 
oppfylling og tømming av pasteurer og linjer, skylling og vask av linjer. 

 
Totalt svinn på tapperi er 6525 liter per uke (nedtapp). Det meste av dette går til 
gjenbruk i oppislått, og er dermed svinn ivaretatt. 475 liter per uke går til grensemelk. 

 

Ysteri, 10 kg pakkeri og porsjonspakkeri: 
 
 Totalt svinn melk på ysteri:  1946 liter per uke. 
 Totalt svinn ost på ysteri:  257 kg per uke. 
 Totalt svinn myse på ysteri:  21 liter per uke. 
 Totalt svinn vann i sluk på ysteri: 680655 liter per uke. 
 
 Totalt svinn ost på 10 kg pakkeri: 14 kg per uke 
 
 Svinnet av melk på ysteri skyldes skylling av linjer under ystekarene. 

250 kg av osten er til måling av 4 timers pH, og dette går til dyrefor. 7 kg er rester fra 
bedømmingsrommet, og dette går i restavfall. (begrunning?) 
 
Svinn av vann på ysteri er stort og av dette går 285 000 liter i uken til sluk under 
formvaskemaskin på etterpressa. 144 000 liter går i sluk under casomatic, og 118 660 
liter går til sluk under ystekar 4 som skyldes skylling av linjer. Vann på gulv under 
ystemelkstank T38 er på 88 995 liter i uken, og dette skyldes en overtrykksventil som 
slipper vannet på gulvet. 
 
Svinn av ost på 10 kg’s pakkeriet er på 14 kg den ene uken. Dette er et «akutt» svinn,  
og ikke et systematisk svinn. Det kan skje på grunn av havari på maskiner og store 
skader på ost, men det er ikke noe som skjer regelmessig. 
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Porsjonspakkeri og lager: 
 

Svinn av ost på porsjonspakkeriet er 899 kg i uken som blir omklassifisert og går til 
rivost/smelteost. 138,5 kg ost blir vraket og kastet i restavfall (Operatørene gjør ei 
vurdering på hva som kan brukes). 
 

Brunost, mysebehandling, kontinuerlig linje, pakkelinjer og palletering: 
 
 Totalt svinn brunost (konsentrat og skyll): 30249 liter per uke. 
 Totalt svinn myse fra RO-anlegget:  4772 liter per uke. 
 Totalt permeat fra RO-anlegget:  1 606 500 liter per uke. 
 Totalt vann fra inndamper:   541842 liter per uke. 
 Totalt svinn ostestøv fra mysesikt:  695 kg per uke. 
  

Svinn av brunost (konsentrat og skyll) skjer under oppstart, utskylling og avslutning 
av kontinuerlig linje. 4950 liter av dette går i sluk hver uke, der 4500 liter skyldes 
overkok. Resterende svinn på kontinuerlig linje går i skylltank og er dermed svinn 
ivaretatt. 
11 348 liter brunost i uken er ivaretatt svinn på pakkemaskinene. Denne osten blir 
brukt til oppkoksost. 453 liter av dette er akutte uhell på pakkelinjer under 
kartleggingen, det vil si at 10 895 liter i uken er systematisk ivaretatt svinn. 
 
Kartleggingen viser et stort svinn av permeat, 1 606 500 liter per uke. Dette har et 
tørrstoff på 0,2 %, og går på meieriets renseanlegg. 
 
Hovedmengden av vann i sluk er 541 360 liter kondensvann fra inndamperen og 
tilhørende vifter per uke. Kondensvannet skal i utgangspunktet være rent nok til å 
kunne føres til elva, men da må det kunne dokumenteres at det er rent. Meieriet har 
manglende dokumentasjon på hvor rent kondensatvannet er per i dag. 
 
Avvik 4: “Meieriet har utslepp av prosessvatn i strid med utsleppsløyvet” 
Kondensatvatn frå inndamping av grensemjølk kan gå inn mot reinseanlegg eller elv. 
Dette blir veksla av automatventilar som er styrt av ein ledningsevnemålar. 
Verksemda kunne på inspeksjonsdagen ikkje vise til dokumentasjon på kor reint 
kondensatvatnet er når det vert leia til elva. Denne innretninga gjev også risiko for 
utslepp, jf. Aviksmelding den 22.10.2010 då grensemjølk gjekk rett til elv. 
 
Det ble foretatt prøver av kondensatvannet under kartleggingsukene. Da resultatene 
kom fra Eurofins, klarte vi ikke å få noe mening ut fra disse. 
Prøvene ble tatt ut før vekselventilen, og gir ikke svar på om det som blir ført til elv er 
rent nok. Det ble kontrollert om ventilen vekslet, og det meste av kondensatvannet blir 
ført til renseanlegget og ikke til elv. 

 
I 2007 viste teknisk miljøanalyse at 5000 liter tettevann gikk i sluk. I 2011 er denne 
mengden gått betydelig ned og er nå 482 liter per uke. 
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Laboratoriet og kantine: 
 
 Totalt svinn av ost på laboratoriet: 114 kg per uke. 
 Mengde melk i sluk på laboratoriet: 145 liter per uke. 
 Mengde myse i sluk på laboratoriet: 3,9 liter per uke. 
 

Svinn av ost på laboratoriet er prøveost som blir analysert. 114 kg ost går til dyrefor 
hver uke, og er derfor svinn ivaretatt. 
 
Melk og myse som blir tømt i sluk og går til renseanlegget, er melkeprøver, 
leverandørprøver og myseprøver. 
 
Totalt papp/papir på kantina:  17,5 kg per uke. 
Totalt restavfall på kantina:  97 kg per uke. 
 
Etter teknisk miljøanalyse i 2007 er det blitt innført sortering av papp/papir og 
restavfall på kantinen. Er fortsatt mulig å få ned andelen restavfall med sortering av 
plast og våtorganisk også. 
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4.2. Registrering av driftsmatriell: 
 
Når det gjelder kartleggingsskjema 2 ble det i hovedsak brukt til å kartlegge forbruk av 
vaskemidler, kjemikalier, papp og papir, plast, olje, VD-midler og diverse. 
Dette ga oss en oversikt over hva vi bruker på de ulike avdelingene på meieriet. Det henvises 
til kartleggingsskjemaene som ligger vedlagt bak i rapporten for detaljer. 
 
Her er en oversikt over forbruk av VD-midler på anlegget i kartleggingsperioden: 
(Oppgitt i kg) 
 

Forbruk 31.10.11-13.11.11 
MIP AH 1200 kg/30 kg 2250 

Horolith VN 1200 kg 889 

Salpetersyre 1250 kg 3558 

Natronlut 1440 kg 4500 

Clint KF 200 22 kg 0 

AnsepCip 24 kg 0 

MIP Alu 24 kg 0 

AnsepAlu 24 kg 0 

Dewa T-150 100 

TP990 20 kg 40 

TP58 22 kg 0 

Prevafoam 17 kg 17 

MIP Zentra 29 kg 15 

Ultrasil 110 1150 kg 460 

Horolith RD 1100 kg 0 

Horolith TR 1100 kg 1150 

Stabicip OXI 21 kg 21 

Stabicip EA 24 kg 0 

MIP EA 27 kg 0 

Topmaxx 420 21 kg 105 

Topmaxx 421 22 kg 110 

Dryexx 205 kg 15 

Luboklar 60 200 kg 0 

Ultrasil 78 1200 kg 180 

Topactive DES 20 kg 0 

F201 TISKO 20 kg 10 

ClimaxCipton 1226 kg 0 

Axonia Active 21 kg 0 
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Avfallshåndtering: 
 
Papp/papir: 
  Avfall papp på inntransport:   15 kg per uke. 
  Avfall papp på skumming/tapperi:  893 kg per uke. 
  Avfall papp på konsumlager:   74 kg per uke. 
  Avfall papp på ysteri/10 kg pakkeri:  5 kg per uke. 
  Avfall papp på porsjonspakkeriet:  98 kg per uke. 
  Avfall papp på brunost:   104 kg per uke. 
  Avfall papp på laboratoriet:   12 kg per uke. 
  Avfall papp på kantine:   18 kg per uke 
  Avfall papp på teknisk:   16 kg per uke. 
 
 Papp og papir som kastes på avdelingene skal kildesorteres. 
 
Plast: 
  Avfall plast på inntransport:   6 kg per uke. 
  Avfall plast på skumming/tapperi:  216 kg per uke. 
  Avfall plast på konsumlager:   64 kg per uke. 
  Avfall plast på ysteri/10 kg pakkeri:  2 kg per uke. 
  Avfall plast på porsjonspakkeriet:  664 kg per uke. 
  Avfall plast på brunost:   7 kg per uke. 
  Avfall plast på laboratoriet:   3 kg per uke. 
  Avfall plast på teknisk:   5 kg per uke. 
 

På kantinen blir plast kastet i restavfall. Dette skyldes uklarheter i hvor ren plasten må 
være for å kunne kildesorteres. Dette går for øvrig igjen på alle avdelinger, noe som 
fører til at mye plast går i restavfallet. 

 
Restavfall: 
  Restavfall på inntransport:   31 kg per uke. 
  Restavfall på skumming/tapperi:  96 kg per uke. 
  Restavfall på konsumlager:   39 kg per uke. 
  Restavfall på ysteri/10 kg pakkeri:  37 kg per uke. 
  Restavfall på porsjonspakkeriet:  159 kg per uke. 
  Restavfall på brunost:    124 kg per uke. 
  Restavfall på laboratoriet:   120 kg per uke. 
  Restavfall på kantine:    97 kg per uke. 
  Restavfall på teknisk:    35 kg per uke. 
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Spesialavfall: 
 
Avvik 2: “Avfallshandteringa er ikkje tilfredsstillande” Farleg avfall er ikkje forsvarleg 
merkt og lagra og levert innan fristen på eitt år. 
 
I 2011 ble dette gjennomgått med Norsk Gjenvinning, og vi har nå fått et ordnet system og 
rutiner på dette. Det er blitt opprettet eget område for alt farlig avfall, det er merka og blir 
lagra sikkert. 
Oversikten over innlevert spesialavfall er hentet fra Norsk Gjenvinning sine sider, Grønt 
Ansvar. 
 
  Standard husholdningsapparater:  174 kg i 2011. 
  Blandet EE-avfall:    2099 kg i 2011. 
  Hardplast, emballasje:   580 kg i 2011. 
  Spillolje, ikke ref:    1000 kg i 2011. 
  Oljeforurenset masse:    194 kg i 2011. 
  Oljefiltre:     14 kg i 2011. 
  Organiske løsemidler:   18 kg i 2011. 
  Maling, lim, lakk:    17 kg i 2011. 
  Spraybokser:     16 kg i 2011. 
  Kvikksølvholdig avfall:   48 kg i 2011. 
  Lysstoffrør og sparepærer:   172 kg i 2011. 
  Uorganiske salter:    4 kg i 2011. 
  Blyakkumulatorer:    23 kg i 2011. 
  Syrer, uorganiske:    16 kg i 2011. 
  Baser, uorganiske:    1149 kg i 2011. 
  Rengjøringsmidler:    164 kg i 2011. 
  Organisk avfall uten, lab-avfall:  5 kg i 2011. 

Rent u magnetisk metall:   1096 kg i 2011. 
  Rent magnetisk metall, komplekst jern: 8020 kg i 2011. 
  Blandede metaller, rustfritt 18/8:  1220 kg i 2011. 
  Rent trevirke:     10340 kg i 2011. 
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Teknisk og vedlikehold: 
 
Teknisk avdeling registrerte vann- og energiforbruket per døgn i uke 44 og 45. Resultatet 
vises i grafene under. 
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Figur 1: Oversikt over daglig energiforbruk under kartleggingsperioden 

 

31.10.11

01.11.11

02.11.11

03.11.11

04.11.11

05.11.11

06.11.11

07.11.11

08.11.11

09.11.11

10.11.11

11.11.11

12.11.11

13.11.11
0

200

400

600

800

1000

1200

Vann gamle Vann nye Vann total

Vannforbruk uke 44-45

 
Figur 2: Oversikt over daglig vannforbruk under kartleggingsperioden 

 

Det vi kan se er at energi- og vannforbruket følger produksjonsmengden på meieriet, og 
ostproduksjonen utgjør omtrent halve forbruket. Grafene viser en liten nedgang i forbruk den 
03.11. og 10.11. I kartleggingsperioden var det ikke produksjon av hvitost på torsdager. Vi ser 
og en større nedgang i forbruket den 06.11. og 13.11. Dette er søndager, og dermed ingen 
produksjon på meieriet. 
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5. Energidata 

5.1. Nettvann: 
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Figur 3: Oversikt over det månedlige vannforbruket på gamle del 
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Figur 4: Oversikt over det månedlige vannforbruket på nye del 

 

Som grafene over viser, ser vi for 2007 at det er en nedgang i vannforbruket fra april og 
utover sommermånedene. Vannforbruket begynner så å stige igjen i oktober. Dette samsvarer 
med de sesongmessige produksjonsvariasjonene på meieriet. 

Vi ser at trenden for 2011 er så å si den samme. 
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5.2. Elektrisitet: 
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Figur 5: Oversikt over det månedlige energiforbruket på 2,6 MW elementkjel 
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Figur 6: Oversikt over det månedlige energiforbruket på 4 MW elementkjel 

 

En felles trend for elementkjelene i 2007 var en nedadgående trend i det elektriske forbruket 
fra juni måned, for deretter å gå opp igjen i oktober og ut året. 

I 2011 ser vi det er noe opp og ned på 2,6 MW kjelen, mens et noe jevnere forbruk på 4 MW 
kjelen. Felles for kjelene er en nedgang i forbruk fra mai og utover, for så å stige igjen utover 
høsten. 
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Figur 7: Oversikt over det månedlige energiforbruket på hovedmåler konsum 
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Figur 8: Oversikt over det månedlige energiforbruket på hovedmåler ost 

 

Vi ser at hovedmålerene for elektrisk forbruk har forholdsvis like kurver for 2007 og 2011. 
Forbruket er likevel noe høyere i 2011 jevnt over, og dette skyldes nok en høyere produksjon i 
2011 enn det var i 2007. Det har og blitt utvidet, og skiftet noe produksjonsutstyr siden 2007 
som kan ha ført til et noe høyere energibehov. 
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5.3. Gjennomsnittlig energiforbruk pr. produsert enhet: 
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Figur 9: Oversikt over det månedlige energiforbruket i % av produsert mengde 

Diagrammet viser energiforbruket i forhold til produksjonsmengde for hver måned på TINE 
Byrkjelo i 2007 og 2011.  

De blå søylene viser forbruket i 2007, og de grønne 2011 (røde ved energiforbruk over 
beregnet forbruk). Vi ser at første halvår 2011 ligger lavere enn beregnet forbruk, men 
forbruket stiger fra juli og går over beregnet forbruk i august og september. Dette skyldes en 
ekstra lang servicestopp i 2011. Ved en slikk stopp vil det være liten til ingen produksjon i en 
periode, men på grunn av vedlikeholdsarbeid vil det fortsatt være et vist energiforbruk. Dette 
fører til at det prosentvise energiforbruket vil bli høyere enn ved vanlig produksjon.  

 

Her ser vi en energianalyse for 2007 som viser at netto forbruk er under beregnet forbruk hele 
året. I september er det nesten likt, dette skyldes servicestopp. Ser vi på energianalysen for 
2011, ligger meieriet godt under beregnet forbruk fram til august og september der netto 
forbruket er høyere. Servicestoppen i 2011 berørte august og september måned. 
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5.4. Avløpskontroll: 
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Figur 10: Oversikt over resultater fra innsendingsprøver på renseanlegget 

 

Grafen viser hvordan meieriet ligger an i forhold til utsleppsløyvet på BOF7 og Fosfor. Den 
røde streken er døgngrensen for BOF7 og den grønne er døgngrensen for Fosfor (kg per 
døgn). Tallene er fra analyser gjort av Eurofins. 

Ser at BOF7 (blå linje) ligger godt under grensen alle måneder, bortsett fra januar måned. Når 
det gjelder Fosforet (lyseblå stolper) har vi en utfordring da vi ligger over døgngrensen i april, 
mai, juni, august, september, november og desember. November har veldig høyt utslipp av 
fosfor, noe av årsaken til dette kan skyldes at det var to strømbrudd på meieriet i 
prøveperioden. Ved strømbrudd får vi et større påslipp på renseanlegget på grunn av at 
prosessutstyr kobler ut, og noe av dette er produkt (myse og saltlake).  

Det er som et tiltak på denne utfordringen satt opp et større nødstrømsaggregat på budsjettet.  
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Figur 11: Oversikt over prosentvis avvik av BOF7 i forhold til utsleppsløyvet 

 

Grafen viser avvik i forhold til døgngrensen på BOF7. Vi kan se at meieriet klarer å holde seg 
godt under grensene når det gjelder utslipp av BOF7. Tallene er fra analyser gjort av Eurofins. 
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Figur 12: Oversikt over prosentvis avvik av fosfor i forhold til utsleppsløyvet 

 

Grafen viser avvik i forhold til døgngrense på fosfor. Her ser vi at meieriet fortsatt har en 
utfordring når det gjelder å holde seg under utslippsgrensene for fosfor. Tallene er fra analyser 
gjort av Eurofins. 
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6. Tiltak 
 

Målet med kartleggingen var å komme frem til tiltak som forbedrer miljøtilstanden på 
meieriet. 

Tiltakene som ble iverksatt kan deles inn i tre kategorier: 

1. Strakstiltak 
a. Strakstiltak ble merket som prioritet A på kartleggingsskjemaene 
b. Strakstiltak iverksettes av arbeidsgruppene under kartleggingsfasen 

2. Prosjektgruppetiltak 
a. Prosjektgruppetiltak ble merket som prioritet B på kartleggingsskjemaene 
b. Tiltakene ble tatt opp og diskutert i prosjektgruppa 
c. Tiltak ble deretter evt. satt i verk etter nærmere utredning av prosjektgruppa 

3. Utredningstiltak 
a. Ble merket som prioritet C på kartleggingsskjemaene 
b. Tiltakene krever enda grundigere utredning grunnet mer kostbare eller 

ressurskrevende tiltak. 
c. Tiltakene skal opp i ledergruppen og behandles videre der. 

 

6.1 Melkemottak, melkebehandling og tapperi med tilhørende 
vaskestasjoner: 
 
Strakstiltak: 

1. Det ble under kartleggingen oppdaget feil på mS måler på konsummelkspasteuren. 
Dette ble tatt tak i med en gang og teknisk ble satt på saken. Måleren ble byttet og 
dette er i orden nå.  
 

2. Melk på gulvet i forbindelse med oppvarming/nedkjøling av brukssyre er trimmet 
bort, ingenting i dag. 
 

3. Kjøring av diverse råstoff inn på brunost. Minimert det minste volum de kan når det 
gjelder oppfylling av linjene inn til oppislått-tankene (kumelk, geitemelk, smørfløyte, 
kufløte og mysefløyte). 

Prosjektgruppetiltak 

1. Det ble oppdaget feil i steg 45 (tømming) på konsummelkspasteuren, 
konsumfløtepasteuren og ystefløtepasteuren og i steg 25 (fylling) på 
konsumfløtepasteuren. Landteknikk har fått beskjed om å komme med løsning og 
pristilbud på dette og det skal bringes videre inn i organisasjonen og diskuteres der. 
Det må gjøres noe med dette, men på grunn av stor arbeidsbelastning i Landteknikk på 
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denne tiden av året så blir det mest sannsynlig ikke utbedret før i begynnelsen av 
2012. John Krøke er ansvarlig for å følge opp denne saken og passe på at det blir gjort. 

Utredningstiltak: 

1. Balansetank før sterilisator på P3. Denne problemstillingen vil sannsynligvis forsvinne 
når man får installert Bactocatch på meieriet i løpet av høsten 2012. Man avventer 
derfor denne problemstillingen til man har sett effekten av installasjonen av bactocatch 
på anlegget. John Krøke får ansvaret for å følge opp denne saken videre. 
 

2. På brukssyrevaskestasjonen er det ingen form for oppsamling i dag. Et tiltak blir å få 
denne stasjonen koblet opp mot grensemelklinjen på tankgalleriet. Dette er en 
problemstilling det arbeides med og Landteknikk skal finne løsning og komme med 
pristilbud på et slikt tiltak. John Krøke er ansvarlig for å følge opp dette tiltaket videre. 

 

6.2 Konsumlager 
 
Konsumlageret som avdeling tas ikke med videre i analysen, på bakgrunn av at kartleggingen 
viser at de ikke har noen problemstillinger som er aktuelle for Teknisk Miljøanalyse 2011. 

 

6.3 Hvitost avdeling: Ysteri og 10 kg’s 
 
Strakstiltak: 

1. Det ble under kartleggingsperioden oppdaget en ventilfeil på ventil V30904 som førte 
til vannlekkasje. Dette ble tatt tak i som et strakstiltak og teknisk fikk fikset 
ventilfeilen. Utslippet er nå fjernet da ventilen er tett.  
 

2. Det ble under kartleggingsperioden oppdaget en lekkasje på ventilen ved siden av 
posefilter 1 til saltlake på kiselgur rom. Dette utslippet førte til at ca. 3700 liter saltlake 
gikk til sluk. Det ble innført strakstiltak på stedet, teknisk ble tilkalt og de fikk sveiset 
ventilen umiddelbart. Ventilen er tett i dag så utslippet er fjernet. 

Prosjektgruppetiltak: 

1. Et prosjektgruppetiltak fra Teknisk Miljøanalyse i 2007 var med hensyn til 
Formvaskeren og Casomatic. Den gang sto det: 
 
Det går 540 000 liter med 35 graders vann i sluk under formvaskemaskinen. Det er 
vann med normal syre løsning (1 – 1,5 %) som brukes under vask av formene. 
Overløpsvannet til sluk er målt til 0,13 % syreløsning, det vil si 10 %. Det har blitt 
lokalisert nettvann (rør, ventiler og kraner) og saken er tatt opp med APV. I tillegg til 
dette går det 43 200 liter med 28 graders vann i sluk under casomatic etter avspyling 
fra formvaskemaskin. Totalt utgjør dette 583 200 liter med vann i uken som går i sluk. 
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I prosjektgruppa har det blitt diskutert tiltak for å redusere de store mengdene. Saken 
ble tatt opp med leverandøren av formvaskemaskin (APV) og det ble bestemt at det 
skal settes inn en strupekran, slik at man gradvis kan regulere og redusere mengdene 
med vann inn i formvaskemaskin. Strupekranen er ikke satt inn per dags dato, Lars 
Mattis Horvli har ansvaret for oppfølging av denne saken og se hvor mye tiltaket kan 
ha å si for en reduksjon av vannforbruket på anlegget. 

 
Det her er fortsatt en problemstilling i 2011 da det enda går mye vann i sluk under 
Casomatic og fra formvaskmaskinen. Kartleggingen viser oss at det er omlag 429.000 
liter vann som går til sluk fra formvaskmaskinen og Casomatic. Dette er et svært stort 
systematisk svinn, så det er helt klart til meieriets interesse å få redusert vanntapet her. 
Det ble prøvd ut en form for struping etter miljøanalysen i 2007, men det ble raskt gått 
tilbake til vanlig produksjon fordi en mente det ikke hadde den effekten man var ute 
etter. Spørsmålet er om det kanskje ble satt av for lite tid den gang til at man virkelig 
fikk sett effekten av tiltaket. Det må selvsagt være forsvarlig med tanke på vask av 
former ol., er det ikke det så vil man ikke kunne benytte seg av det. 
Prosjektgruppen mente at forslaget om en form for struping av magnetventil fortsatt er 
aktuell. Jeffrey Thomas undersøker om dette går ut over effekten. 
 

2. Et tiltak som kom frem i møte med prosjektgruppen var å få ordnet spyleslangen på 
ystebroen hvor det renner vann ned til gulvet og under kar 4. Det renner 188 660 liter 
vann i sluk under ystekar 4 i uken, så å få redusert dette er viktig. Vannet fra 
spyleslangen er pasteurisert og varmt, så det ble diskutert om det er mulig å legge til 
ett rør som gjør at vannet går tilbake gjennom pasteur og på den måten kan benyttes 
om igjen. Dette vil i så fall føre til både økonomisk og energimessig sparing for 
virksomheten, og er derfor noe som vil tas opp videre med teknisk. Målfrid Solheim er 
ansvarlig for å bringe saken videre til teknisk og finne ut om en slik løsning er mulig å 
få ordnet på ysteriet.  
 

3. Det ble i perioden rundt kartleggingen brukt Horolith TR vaskemiddel i formvaske-
maskinen på ysteriet. Dette blir valgt for å få osten til å «slippe» formene lettere. 
Et forslag fra prosjektgruppen er at man begynner å bruke (mer) Horolith RD 
istedenfor Horolith TR, da Horolith RD ikke inneholder fosfat. En av de tingene TINE 
Byrkjelo sliter med er at de har et for høyt utslipp av fosfor, så om man kan redusere 
bruken av vaskemiddel med fosfat så hjelper det nok litt på. Det var i prosjektgruppen 
noe usikkerhet rundt det om vaskeeffekten blir like bra med Horolith RD som med 
Horolith TR. Da det er helt nødvendig med like god vaskeeffekt, så er dette noe som 
må undersøkes nærmere før man skifter vaskemiddel. Målfrid Solheim er ansvarlig for 
å følge denne saken videre.  
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6.4 Brunost avdeling: Inndamper, kontinuerlig linje, myse, 
pakkelinje og palletering 
 
Strakstiltak: 

1. Innkjøringstidene for flippene (oppislått) er omstilt for å minke utslipp til gulv.  

Prosjektgruppetiltak: 

1. Ved avslutning av linja skylles rør fra kontinuerlig linje ned til pakkemaskinen og ut 
på gulv med 70 graders vann. En del osteklumper kommer da ut på gulv. Forslag om å 
lage til sil som fanger opp disse klumpene slik at dem ikke går til gulv/sluk.  
 

2. Overkok på kontinuerlig linje er et stort problem i dag og har vært det lenge. Det er på 
tide å få bukt med dette problemet ved å gjøre noe som kan redusere systematisk svinn 
av konsentrat/vann rett i sluk. Dagens situasjon er ikke ønskelig da det er 4500 liter 
konsentrat/vann som går i sluk på en produksjons uke, dette er et stort utslipp med 
tanke på at Brix på dette er rundt 4,40 %. Så å få fjernet dette utslippet vil være 
positivt for renseanlegget da det får mindre å behandle, i tillegg til at dette er et 
unødvendig utslipp som ikke burde være en problemstilling i utgangspunktet.  
 
Alt 1: 
En mulig løsning som prosjektgruppen kom opp med var det å føre overkoket til 
skylltank, slik at det ikke går til sluk men heller blir ivaretatt svinn. For å få dette til 
var forslaget å løfte alle vakuumpumpene opp på plattformen over kontinuerlig linje 
og lage en splitt mellom skylltank og sluk. konsentratet ledes automatisk til skylltank 
ved hjelp av ventil, mens når det kommer bare vann så ledes dette til sluk. Blir 
nødvendig å få dette oppklart med hjelp fra teknisk og eventuelt andre fagpersonell.  
 
Alt 2: 
Et annet forslag til tiltak for å få bukt med overkok på kontinuerliglinjen var å 
installere frekvensomformere på vakuumpumpene til trinn 3 og 4. Dette skulle ikke 
være så kostbart i følge prosjektgruppen, men det er knyttet usikkerhet til 
installeringen da man ikke vet om det vil fungere slik man ønsker. Men da dette ikke 
er den alt for store jobben å gjøre og fordi det ikke er så kostbart, så skulle det gå an å 
teste ut. Det som koster med hensyn til dette tiltaket er installasjon og programmering, 
men om det funker slik man ønsker så burde det være en kostnad man kunne ta. Det 
bør derfor vurderes om dette er noe man kan prøve å få til.  
Pontus Sydberger er ansvarlig for videre oppfølging av disse tiltakene. Det må 
vurderes hvilket tiltak som skal satses på for å få bukt på det aktuelle problemet. 
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3. Inndamperen på brunostavdelingen har noen utfordringer knyttet til seg. Inndamperen 
utskiller store mengder kondensatvann i døgnet og dette går hovedsakelig til eget for-
renseanlegg. I teorien skal det som er rent gå rett til elv, men etter observasjoner gjort 
av teknisk avdeling så går det meste til for-renseanlegget i dag. Det er en 
omslagsventil som styrer kondensatvannet til renseanlegg eller elv, avhengig av 
renhet. Fylkesmannen krever at en skal kunne dokumentere at det som styres til elv er 
rent nok, altså at omslagsventilen fungerer slik den skal. Det er besluttet at det skal 
monteres inn en prøvekran etter ventilen, slik at en får dokumentert at ventilen 
fungerer slik den skal og at det som eventuelt måtte styres til elv er rent. Det er også 
besluttet at det skal innføres jevnlige prøvetakinger fra dette punktet, for eksempel en 
gang i måneden. Dette vil både føre til at meieriet vil få en dokumentert egenkontroll 
på dette punktet. 
Pontus Sydberger er ansvarlig for dette tiltaket og skal passe på at blir montert 
prøvekran og at det tas ut prøver jevnlig. 
  

4. I forbindelse med LEAN innføring på brunostavdelingen, så er det foreslått å danne en 
forbedringsgruppe som tar seg av driftsrutiner for inndamper. LEAN koordinatoren 
skal være med i forbedringsgruppen, sammen med operatører fra 
mysebehandling/inndamper. Det å utarbeide gode driftsrutiner som alle operatører 
følger vil være med å sikre en jevn, god kjøring av inndamperen. Når inndamper 
kjøres riktig så fungerer den optimalt og det betyr også mindre utslipp og problemer 
knyttet til denne. Man ønsker derfor at det utarbeides en felles kjøreanvisning for 
inndamperen slik at den blir kjørt optimalt hele tiden. Ansvarlig for å følge opp dette 
tiltaket er Jan Erik Skogli og fristen for å opprette forbedringsgruppen er satt til 01. 
mars 2012 

Utredningstiltak: 

1. Det har vært snakk om å bytte ut de nåværende pumpene på RO-anlegget med APV 
pumper, da andre brukere mener disse er bedre. Dette er en kostbar operasjon og på 
grunn av dette så er det lagt frem forslag om bytte ut den pumpen det er mest 
problemer med i første omgang og sette inn en APV pumpe på dette stedet. På den 
måten får man muligheten til å teste effekten av APV pumpene, uten å måtte investere 
mye penger før man vet om det har noen betydning. Det er snakk om å gjøre dette i 
løpet av 2012. Det er ikke endelig bestemt at dette tiltaket skal gjennomføres, men 
dette er noe som vil bli besluttet i nærmeste fremtid. Magnar Berge er ansvarlig for å 
følge opp denne saken. 

 
 

 

 

 



Teknisk Miljøanalyse 2011

TINE Byrkjelo Side 24 av 26 

6.5 Laboratorium og kantine 
 
Strakstiltak: 

1. Laboratoriet har siden sist gang det ble gjennomført TMA, blitt flinkere til å sortere 
plast. Det har blitt gjennomført tiltak rundt dette ved at det har blitt plassert en korg på 
benken som man putter plastposer ol i etter hvert som man har behov for å kaste dem. 
Dette er med på å øke sorteringsgraden av plast og er et tiltak som har fungert godt på 
laboratoriet.  
 

6.6 Teknisk 
 
Strakstiltak: 

1. Innførte pantsystem på spraybokser. Oppdaget at det var mange spraybokser i omløp 
under kartleggingen og at disse ofte ble kastet i restavfallet. Spraybokser er 
spesialavfall og skal derfor ikke kastes i restavfall, så disse skal samles opp og leveres 
til de som henter annet spesialavfall. For å få bedre kontroll på at avdelingene leverer 
sprayboksene inn som spesialavfall når de er tom, så valgte teknisk å sette inn et 
strakstiltak her. Det ble bestemt at for å få utlevert en ny sprayboks, så må en tom 
leveres inn først. På denne måten vil de tomme sprayboksene bli samlet opp av 
teknisk og behandlet som spesialavfall. Dette var et godt gjennomført tiltak som ser ut 
til å fungere bra. 
 

2. Et annet tiltak som ble innført under kartleggingsperioden var å få inn en ny container 
for spesialavfall. Veolia fikk på plass denne og dette forenkler arbeidet med å få 
sortert spesialavfall når det faktisk er en egen container for dette avfallet. 
 

3. Et av avvikene denne gangen gikk på levering av farlig avfall. Dette skal gjøres minst 
en gang i året og det skal også være gode rutiner rundt dette. På TINE Byrkjelo har 
det vært noe manglende rutiner rundt leveringen av farlig avfall, men det har det blitt 
en endring på nå. Veolia og ansvarlig for avfall på teknisk har i samarbeid utarbeidet 
og fått innført rutiner rundt leveringen av farlig avfall, så dette anses derfor for å være 
i orden nå og er et vellykket, gjennomført tiltak.  

 

6.7 Generelle tiltak for hele meieriet 
 

1. Utviding av virksomhetens biologiske for-renseanlegg. På investeringsbudsjettet for 
2012 er det blitt godkjent en utbygging av nytt renseanlegg hos virksomheten. 
Meieriets renseanlegg er ikke dimensjonert for dagens produksjonsvolum og utslipp, 
så det er derfor nødvendig å utvide dette. Det nye renseanlegget er under planlegging 
og skal være på plass i løpet av 2012.  
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2. Ny konsesjon. I 2012 så er skal det vurderes om en skal søke om ny konsesjon til 
TINE Meieriet Byrkjelo. Konsesjonen som gjelder for meieriet i dag var søkt i 2002 
og siden den gang har produksjonsvolumet blitt større. Det skal derfor vurderes om det 
er nødvendig å sette i gang en ny søkeprosess. Søking av ny konsesjon koster en del, 
så derfor er dette noe som må utredes og tas opp i ledergruppa i løpet av 2012. 
 

3. Kildesorteringsgraden på TINE Byrkjelo lever ikke opp til de målene TINE SA har 
satt sentralt. TINE har som målsetning å ha fokus på gjenvinning og optimal 
ressursutnytting og i 2010 var målet sentralt at restavfallet ikke skulle utgjøre mer enn 
20 % av total avfallsmengde. Tallene for 2010 viser at man på TINE Byrkjelo ikke har 
klart å etterleve dette målet, fraksjonen med blandet organisk materiale som var levert 
til energigjenvinning var faktisk over 40 %. Det er med grunnlag i dette klart at man 
på TINE Byrkjelo har et stort potensial når det kommer til å øke sorteringsgraden av 
restavfallet, men dette krever litt mer innsats enn man kanskje har anledning til å få til 
i dag. Skal man få redusert fraksjonen blandet organisk materiale ytterligere må man 
bruke energi på å sortere ut plast, papp og våtorganisk. Kantinen er den «avdelingen» 
på meieriet hvor potensialet for kildesortering er størst per dags dato, men i den store 
sammenhengen så har den likevel ikke så stor betydning. Men det er likevel et bra 
tiltak, da den viser de ansatte at man vektlegger kildesortering alle plasser på meieriet.  
Kantinepersonalet stiller seg positiv til et slikt tiltak men det må da komme en egnet 
beholder til meieriet først, før man eventuelt kan sette i gang med å sortere ut 
våtorganisk. 

Når det kommer til plast og papp så har man vært i kontakt med Norsk Gjenvinning 
(NG) og hørt hvor ren slik emballasje må være for at man skal kunne sortere mer enn 
det som gjøres av disse fraksjonene i dag. NG sine regler sier at all plast og papp som 
har vært i kontakt med mat ikke kan sorteres som rene gjenvinningsfraksjoner. Vår 
tolkning av dette er at om man skal sortere emballasje ol så må dette være helt rent når 
man putter det i de containerne som er her. Etter undesøkelsen med NG så ser vi at det 
blir vanskelig å få opp gjenvinningsgraden av fraksjonene papp og plast her på 
meieriet, da papp og plast som ikke blir sortert i dag har vært i kontakt med mat. Det 
blir derfor vanskelig å få sortert dette, i følge NG sine regler.  

 
4. Flere strømbrudd i løpet av de to siste månedene av 2011, har ført til noen akutte 

utslipp fra virksomheten. Ved strømbrudd fungerer renseanlegget dårligere og det kan 
resultere i større utslipp av blant annet fosfor ved slike uønskede akuttutslipp. Årsaken 
til at renseanlegget fungerer dårlig under strømstans er fordi det per i dag ikke er 
påkoblet nødstrømsaggregatet, det blir altså ikke prioritert ved strømstans. På grunnlag 
av dette har en derfor fattet den beslutningen at også renseanlegget skal inn på 
nødstrømsaggregatet, for å hindre at akuttutslipp ikke blir renset tilstrekkelig. Det 
jobbes med denne problemstillingen i dag og en håper at dette er på plass om ikke så 
lenge. 
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7. Oppsummering 
 

Teknisk Miljøanalyse 2011 har vært et viktig prosjekt for TINE Byrkjelo dette året. Både 
Fylkesmannens interesse for prosjektet, og virksomhetens egeninteresse har spilt en viktig del 
i gjennomføringen. Det er viktig å vite hvilke typer utslipp en har og hvor disse er lokalisert i 
produksjonen. Miljøanalysen har vist at det både er snakk om utslipp som skjer kontinuerlig, 
systematisk svinn, og akuttutslipp som skjer på grunn av uhell og feil. Det er viktig for 
virksomheten å få kontroll på eget utslipp så miljøanalysen har vært et viktig verktøy når det 
kom til det å kaste lys på utfordringer som en har og finne frem til løsninger som fører til at 
man kan hanskes med utfordringene.  

Kartleggingen i de ulike avdelingene gikk alt i alt bra for seg, men det tok for noen lengre tid 
enn avsatt å få gjort det de skulle. Det måtte også litt drahjelp til enkelte steder for at 
kartleggingen skulle komme i gang. Men alt ble gjort til slutt og når vi ser på resultatet av 
kartleggingen så er den bra utført. Selve arbeidet med analysen har tatt godt med tid. Det 
ligger en god del jobb i det å analysere dataene som kom frem under kartleggingen og forstå 
sammenhengen i det hele. Det har også vært gjennomført en del prosjektmøter med hver og 
en av avdelingene i sammenheng med analysen, både underveis for å sjekke status med de 
ulike arbeidsgruppene og i etterkant for å sikre at det som arbeidsgruppene er kommet frem til 
er riktig og at prosjektledernes forståelse av det hele er riktig. Tiltak ble også foreslått og 
diskutert på disse møtene og disse kan man lese i rapporten.  

Det biologiske for-renseanlegget hos TINE Byrkjelo er i dag underdimensjonert med hensyn 
til dagens produksjonsvolum og utslipp. Det er nå klart at det har blitt godkjent en utbygging 
av renseanlegget på investeringsbudsjettet i 2012, så da skal dette etter planen være på plass i 
løpet av året som kommer. Det å få ned utslipp og forbruk har vært den viktigste målsetning 
under arbeidet med Teknisk Miljøanalyse 2011, men det er likevel helt nødvendig med en 
utvidelse av dagens renseanlegg. 

Det viste seg at flere av problemstillingene var de samme i 2011 som sist runde i 2007, da det 
viste seg at det var tiltak som ikke var utført grunnet for store investeringer eller at tiltakene 
rett og slett ikke hadde hatt ønsket effekt. Arbeidsgruppene som var de som kom frem til 
tiltakene, prøvde derfor å komme frem til nye tiltak som skal testes ut og som forhåpentligvis 
vil ha positiv effekt. En del av tiltakene er ikke gjennomført per dags dato, men de er under 
arbeid. Noen må vurderes ut i fra kostnader og nytteverdi før det investeres i utstyr og 
arbeidstimer for å få utført tiltakene. Man er på TINE Meieriet Byrkjelo bestemt på at miljø er 
og blir en viktig del av hverdagen, og det arbeides videre med det å skape gode holdninger for 
å få forbruk og utslipp ned ytterligere.  

 

Byrkjelo, 28.01.12 

 

Anne Gundersen Sæter         Jan Erik Skogli


