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Formålet med instruksen er å lage en samlet oversikt over hvilke krav som er pålagt meieriene for å 
overholde konsesjons- og påslippskrav fra fylke og kommune.
Det er flere årsaker til å fokusere på avløp: 

- Miljø (utslipp av meieriprodukter kan skade økosystemer og gi algeoppblomstring)

- Økonomi (TINE taper penger på melkeverdier som slippes ut)

- Konsernstrategi (samfunnsansvar: redusere matavfall)

Denne instruksen skal klargjøre hva som inngår i avløpsarbeid og utslippsreduksjon på anleggene. 

Område/omfang:
Instruksen gjelder for alle anleggene i TINE Produksjon som har krav om utslippstillatelse. 
Med utslipp til ytre miljø så menes det etter forurensningsloven kap 2 §6 (hva som forstås med forurensing), 
samt energibruk

"Med forurensning så menes det tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen, støy og 
rystelser, lys og annen stråling i den utstrekning forurensningsmyndighetene bestemmer og påvirkning av 
temperaturen som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet."

Ansvar/myndighet:
Meieriene er selv ansvarlig for at de har en gyldig utslippstillatelse, at innholdet er gjort kjent hos alle som er 
berørt og at den overholdes på alle punkter. 
Et viktig prinsipp i forurensningslovgivningen (kap 1, §2) er at forurenser skal dekke kostnaden forbundet 
med å kompensere for miljøpåvirkningen. 

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for næringsmiddelindustrien, og alle meieri skal ha utslippstillatelse 
fra Fylkesmannen.  

Beskrivelse:

1. Konsesjoner og påslippsavtaler 

Anleggene er ansvarlig for at de har en gyldig utslippstillatelse, at innholdet er gjort kjent hos alle som er 
berørt og at den overholdes på alle punkter. 

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for næringsmiddelindustrien, og alle anlegg skal ha 
utslippstillatelse fra Fylkesmannen. I tillegg til utslippstillatelsen er det vanlig å ha en påslippsavtale fra 
kommunen.     

Eksempel på årsaker til endring av utslippstillatelse/ny utslippstillatelse: Endring i 
produksjonsvolum/produksjonstype, endring i produksjonsforhold, nytt meieri, gammel utslippstillatelse, eller 
endring i krav fra fylke/kommune.

For å oppnå en god prosess ved utarbeidelse av ny utslippstillatelse skal meieriene følge prosessgangen som 
det vises til i punktene under:

1. De ansvarlige ved anlegget må på forhånd gjennomgå hvorfor de ønsker ny utslippstillatelse, hva 
de ønsker å endre og hva de ønsker å oppnå. 

2. Anlegget skal umiddelbart kontakte miljøansvarlig konsulent i eget Funksjonsområde for å 
avklare gangen i prosessen.

3. Miljøansvarlig konsulent er ansvarlig for å koble på TINE Produksjon Teknisk dersom dette anses 
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som nødvendig. 

4. Fylkesmannen og kommune kontaktes. Det avtales et møte hvor representanter fra 
Fylkesmannen og kommune er tilstede samtidig. Det er viktig at alle parter er med i utarbeidelse 
av ny utslippstillatelse. Dersom dette ikke er mulig må alle parter informeres godt på forhånd.  

5. Det er viktig å se helheten i anleggets behov og muligheter opp mot det kommunale 
avløpsnettet, slik at det oppnås løsninger som er økonomisk og gunstig for alle parter.

For mer informasjon har Norsk vann har utarbeidet en veileder for hvordan forholdet mellom myndighetene og 
næringsmiddelindustrien skal reguleres: 

Veiledning om regulering av VA-tjenester til næringsmiddelindustri - Norsk vann rapport 183-2011.pdf

2. Måleprogram for avløp  

Anleggene må sørge for representative prøver og målinger. Når de utarbeider eller oppdaterer 
måleprogrammene, skal de beregne usikkerhet knyttet til målingene av utslippene sine, og om nødvendig 
gjennomføre tiltak for å redusere usikkerheten. Anleggene vil finne de konkrete kravene knyttet til 
utslippskontroll i tillatelsen sin.

Anleggene må, som en del av internkontrollsystemet, utarbeide lokalt måleprogram/ kontrollplan som 
inneholder følgende: 

· Prøvepunkt/uttakssted

· Tidspunkt/frekvens

· Analyse

· Norm

· Avviks- eller tiltaksgrense

· Referanse til metode

· Hvem som er ansvarlig

Detaljer finnes i vedlegg.

Link: Miljødirektoratets forventninger til industriens utslippskontroll

3. Avløpsindeks

Det er krav fra Klima- og forurensingsdirektoratet at en skal beregne utslippene per produsert mengde 
(spesifikt utslipp). Dette er ivaretatt gjennom avløpsindeks og delindekser. 

Avløpsindeks er TINEs interne måltall på utslipp til avløp. Den beregnes som et veid gjennomsnitt av fire 
delindekser: Konsesjon, Verdi, Resipient og Volum

Hvert anlegg registrerer avløpsdata i Wilab før den 10. påfølgende måned.

 Avløpsindeks beskrivelse.docxAvløpsindeks beskrivelse.docx

4. Akuttutslipp

Følgende er krav til alle anlegg:

· Definere egne grenser for akuttutslipp.

· Beskrive og implementere rutiner for varsling og hvem om skal varsles internt ved akuttutslipp over 
definert nivå. 

· Varsle myndighetene ved store utslipp. Beskrive og implementere rutiner for hvem som skal varsle 
myndighetene og hvem som skal varsles ved akuttutslipp over et definert nivå.

· Registrere alle akuttutslipp i M3, og føre avvik. Når man vraker produkt i M3 så får en det opp i 
Innsikt (lagertransaksjoner, velg artikkeltype u01/artikkelnr u0007 = akuttutslipp).

· Vurdere om det er hensiktsmessig å ha egen, lokal journalføring av utslipp og hendelser.
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5. Utslippreduserende tiltak 

Følgende er krav til alle anlegg: 
· Anleggene skal ha fokus på forebyggende arbeid for å unngå unødvendige utslipp må anlegget.

· Eksempler på forebyggende arbeid er overvåkning av CIP, tanker og grensefaser, punktmålinger, og 
systematisk kartlegging av hendelser. 

· Utarbeide og gjennomføre opplæringsprogram for nyansatte, grunnkurs for alle ansatte og evt. 
videregående kurs ved behov. Opplæringsprogram må også beskrive hyppighet og frekvens for kurs. 

· Innarbeide rutiner der alle ansatte har fokus på å unngå/redusere utslipp. Dette gjelder både daglige 
rutiner og forbedringstiltak.

· Gi informasjon om rutiner for varsling av uhell med tilhørende utslipp. 

· Utslipp og avvik i forhold til kontrollplan følges opp i avviksdatabasen. 

· Benytte forbedringsmetodikk og -tankegang for å løse avløpsproblemer. 

Dokumentet Utslipp og avløpsarbeid i praksis beskriver forebyggende arbeid nærmere, inkludert en mal til 
sjekkliste for punktmålinger.

Link: 

Utslipp og avløpsarbeid i praksis

ikd utslippsreduksjon.docikd utslippsreduksjon.doc

6. Miljørisikoanalyse 

Følgende er krav til alle anlegg: 

·     Gjennomføre og ved behov ajourføre miljørisikoanalyse for utslipp fra anlegget, inkludert planer for å 
redusere/fjerne kritiske risikoer. Verktøy for registrering og dokumentasjon er EasyRisk. Hvis risiko 
er identifisert, må denne legges i EasyRisk.

Hvis krav i konsesjon: 
·     Gjennomføre teknisk miljøanalyse for utslipp fra anlegget, evt. sammenligning av miljøforhold med 

IPPC-direktivets anvisning om best tilgjengelig teknologi (BAT). Vurdere ajourføring ved større 
tekniske endringer.

Referanser:

Forurensningsloven 
Forurensningsforskriften Del 4. Avløp Kap 11 - 15 A

Referanse til lovverk og standarder
Endret siden forrige utgave

Angi hva som er endret og hvorfor

Erstatter tidligere styringsdokument 7868 Utslippsreduksjon og 16382 Utslipptillatelse 
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