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Endret tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av 
avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Mosjøen lufthavn, 
Kjærstad  
 
Vi viser til søknad om endret utslippstillatelse datert 23.10.2016 med korrigering oversendt 
07.12.2016. Søknaden omfatter rammer for forbruk av baneavisingskjemikalier tilsvarende et 
kjemisk oksygenforbruk på 3000 kg KOF/sesong og et forbruk av flyavisingskjemikalier på 
10 000 l 100 % glykol tilsvarende et oksygenforbruk på 16 900 kg/sesong, samt tillatelse til 
månedlig testing av skumkanoner og årlig rengjøring og tømming av pulveraggregater.  
Avinor søker også bortfall av krav om gjødsling og tilsåing av kantarealer, samt bortfall av 
krav knyttet til brannøving med bakgrunn i at brannøvingsfeltet er nedlagt. 
 
Fylkesmannen er i brev av 22. desember 2000 fra Miljøverndepartementet bl.a. delegert 
myndighet til å konsesjonsbehandle flyplassers bruk av avisingskjemikalier m.v. 
Miljødirektoratet (Klima- og forurensningsdirektoratet) har i brev av 07. november 2011 
trukket tilbake fylkesmannens delegering av forurensningsmyndighet for PFOS-forurenset 
grunn ved brannøvingsfelt på Avinors flyplasser.  
Øvrig forurensning fra flyplassen er regulert gjennom forurensningsforskriften kap. 5 om støy 
og kap. 7 om lokal luftkvalitet. 
 
 
Vedtak 
I medhold av  ”Lov om vern mot forurensninger og om avfall” av 13. mars 1981, nr.6, §§ 11, 
16 og 18 gir Fylkesmannen herved Avinor AS tillatelse til bruk av glykol for avising av fly og 
baneavisingskjemikalier basert på formiat eller andre mer miljøvennlige kjemikalier fra 
avising av rullebane for Mosjøen lufthavn, Kjærstad. Tillatelsen gjelder under de vilkår som 
er gitt som vedlegg til dette brev.  Tillatelsen omfatter også og testing av brannkanoner med 
slukkeskum i henhold til søknad. Tillatelse datert 16.03.2003 trekkes tilbake. I medhold av 
forskrift om begrensning av forurensning kap. 39 om gebyrer til statskassen for arbeid med 
tillatelser og kontroll etter forurensningsloven, §39-4, skal bedriften betale gebyrsats 6 for 
endringen av tillatelsen. Satsen utgjør for tiden kr 26 200,- 
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Tillatelsen gjelder 
 

 Bruk av baneavisingskjemikalier basert på formiat eller andre mer miljøvennlige 
kjemikalier tilsvarende et teoretisk oksygenforbruk på inntil 3 000 kg KOF/sesong. 

 Bruk av flyavisingsvæske med et forbruk på inntil 10 000 l 100 % glykol tilsvarende et 
teoretisk oksygenforbruk på inntil 16 900 kg KOF/sesong. 

 Testing av skumkanoner.  
 
 
Tillatelsen gjelder fra dags dato. 
 
 
Frister for tiltak 
 

Tiltak     Innsendingsfrist Vilkår 
 
-  Årsrapport forbruk av      
   avisingskjemikalier m.v. 
-  Forslag til revidert 
   miljøovervåkingsprogram  
-  Rapport fra miljøovervåking    
    

 
    01.06. årlig 
 
    01.08.2018 
 
    01.07. årlig 

 
 12 
 
 12 
 
 12 

 
 
Grunnlag for avgjørelsen 
Avinor AS søker i brev av 23. oktober 2016 og korrigering oversendt 07.12.2016 
Fylkesmannen i Nordland om endret utslippstillatelse for fly- og baneavisingskjemikalier, som 
gjenspeiler dagens forhold ved lufthavnen, der forventet kjemikaliebruk og aktiviteter ved 
lufthavnen reguleres. 
 
Søknaden omfatter forbruk av baneavisingskjemikalier tilsvarende et kjemisk oksygenforbruk 
på 3000 kg KOF/sesong. Dette er lavere enn dagens tillatelse på 8000 kg KOF/sesong. Det 
søkes også om et forbruk av flyavisingskjemikalier tilsvarende 10000 liter 100 % glykol pr. 
sesong. Dette er en økning fra dagens tillatelse på 6000 liter 100 % glykol pr. sesong. Avinor 
AS søker også om tillatelse til å gjennomføre testing av skumkanoner (brannskum) og årlig 
rengjøring og tømming av pulveraggregater. Søknaden omfatter også bortfall av kravet om 
tilsåing og gjødsling av sidearealer for å øke nedbrytingskapasiteten av avisingskjemikalier. 
  
Bruk av fly- og baneavisingskjemikalier er nødvendig for å opprettholde en trygg flytrafikk. Av 
sikkerhetsmessige grunner må snø og is fjernes fra flyene før de tar av. Ved behov avises 
derfor flyene med en glykolbasert væske før de tar av. Det er handlingsselskapene som 
utfører avisingen etter anmodning fra piloten og på oppdrag fra flyselskapene. 
Forbruket av kjemikalier til flyavising har økt de senere årene pga. vanskelige vinterforhold 
og økt trafikk. Avinor har derfor behov for økt ramme for forbruk av flyavisingsvæske. 
 
Avinor opplyser i søknaden at de og andre aktører ved lufthavnen jobber kontinuerlig med å 
redusere forbruket av kjemikalier, bl.a. gjennom endrede påføringsmetoder ved avising av 
fly. Dette har også en økonomisk betydning for selskapene. Likevel ser Avinor seg nødt til å 
søke om økte rammer for kjemikalieforbruk til flyavising. Samtidig kan grensen for formiat til 
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baneavising reduseres noe, basert på de senere års forbruk og grunnens tålegrense. 
Nedbryting av flyavisings- og baneavisingskjemikalier medfører forbruk av oksygen og 
organisk belastning i resipienten. For å vurdere størrelsen på omsøkte mengder av 
avisingskjemikalier er det gjennomført vurderinger av teoretisk organisk belastning 
sammenlignet med tålegrensen for grunn og resipienter som mottar avisingskjemikalier. 
Vurderingene baseres på overvåkingsdata fra miljøovervåkingen av de forskjellige 
resipientene som mottar avisingskjemikalier og vurdering av utslippenes påvirkning på 
biologisk mangfold. Dersom tålegrensen overskrides vil det skje en akkumulering av 
kjemikalier og nedbrytningsprodukter av disse i grunnen og en mulig spredning til 
nærliggende resipienter. Tålegrensen for grunnen ved Mosjøen lufthavn er satt til 0,6 kg 
KOF/år•m² på bakgrunn av liten umettet sone som aktivt kan bryte ned kjemikalier. 
 
Avinor har utviklet verktøy for å kunne vurdere nedbrytingskapasiteten i nærliggende arealer 
rundt flyplassen, og har delvis basert sin søknad på modellen. 
 
For flyavising antas at av det totale forbruket renner 75 % av på avisingsplassen, 15 % 
renner av under taksing og take-off, mens resterende 10 % følger lyet og spres diffust.  
Forbruk av glykol varierer fra sesong til sesong, avhengig av klimatiske forhold. Forbruket 
har også økt med bakgrunn i at lufthavnen er benyttet til opplæring på flyavising 
 
Flyene avises på oppstillingsområdet. Het er delvis oppsamling av smeltevann med 
avisingskjemikalier som ledes via overvannssystem mot nord og utslipp til bekk som drenerer 
øst mot Vefsna.  Snø med avisingskjemikalier fra flyoppstillingsområdet brøytes mot sør til 
snødeponi uten tett dekke, slik at noe smeltevann infiltrerer grunnen under deponiet. Resten 
av smeltevannet renner ut i bekk som renner mot øst med utløp i Vefsna. Glykolbasert 
avisingsvæke inneholder tilsetningsstoff (etoksilat) som er giftig for vannlevende organismer, 
men stoffet er lett biologisk nedbrytbart og er tilsatt i så lave konsentrasjoner at produktene 
ikke er merkepliktige. Det finnes for tiden ikke alternativer, men Avinor forholder seg 
fortløpende til substitusjonsplikten og stiller også krav til flyselskapene om innkjøp av de 
miljømessig mest gunstige avisingskjemikaliene. 
 
For avising av rullebaner benyttes formiatbaserte avisingskjemikalier i all hovedsak i flytende 
form i tillegg til brøyting, fresing og kosting.  Formiat er et organisk salt av maursyre som 
brytes raskt ned i naturen. Avinor ønsker at utslippstillatelsen ikke knyttes opp mot et 
bestemt produkt, men mot tillatt organisk belastning av hensyn til fleksibilitet. 
Substitusjonsplikten gjelder uansett og det et ikke aktuelt å benytte baneavisingskjemikalier 
med giftige tilsetningsstoffer. 
 
Basert på en fordeling av glykol til resipientene på 30 % til overvannsnett nord for 
flyoppstilling, 56 % direkteavrenning av glykol til bekk fra snødeponiet og 14 % infiltrasjon i 
grunnen under snødeponiet vil nedbrytingskapasiteten på 0,6 kg KOF/år•m² ved dagens 
tillatelse overskrides med ca. 0,4 kg og ved omsøkt forbruk med ca. 1,2 kg KOF/år•m² når 
det gjelder infiltrasjon. Det er vurdert at Vefsna ikke påvirkes av avisingskjemikalier med 
bakgrunn i lave konsentrasjoner og stor vannføring sammenlignet med bekken. 
 
Når det gjelder avising av fly opplyser Avinor at av sikkerhetsmessige grunner må snø og is 
fjernes fra flyene før de tar av. Ved behov avises derfor flyene med en glykolbasert væske. 
Det er handlingsselskapene som utfører avisingen etter anmodning fra piloten og på oppdrag 
fra flyselskapene.  
 



Side 4 av 10

Påføring av flyavisingsvæske skjer på flyoppstillingsområder hvor det er delvis oppsamling 
av smeltevann og avisingskjemikalier. Det antas om lag 30 % oppsamling. Vann ledes via 
overvannssystem mot nord og føres til bekk som drener mot øst til Vefsna. Som del av 
overvåkingsprogrammet vil det bli tatt prøver fra bekken i sesongen 2016/2017. 
 
Snø med avisingskjemikalier brøytes mot sør til snødeponi uten fast dekke. Det antas at om 
lag 20 % infiltrerer grunnen, mens resten drenerer til nærliggende bekk som renner ut i 
Vefsna. 
 
På områder hvor man har direkte avrenning til bekker, viser beregningene at den organiske 
belastningen fra flyavisingskjemikalier er størst fra flyoppstillings-/avisingsområdet. Her 
utgjør avrenningen fra flyavisingskjemikalier basert på dagens ramme i tillatelsen 2300 kg 
KOF/år og med omsøkte mengder 3800 kg KOF/år, dvs. en organisk belastning på 104 
respektive 174 PE/døgn i avisingssesongen (6 måneder). Dette vannet samles opp av OV-
nettet ved flyoppstillingsplassen og ledes til bekk nordøst for dette området. Når det gjelder 
den direkte avrenningen av glykol fra snødeponiet til bekken rett ved siden av, utgjør den 
organiske belastningen 4300 KOF/år med rammene i dagens tillatelse og 7100 kg KOF/år 
med omsøkte rammer. Dette utgjør 194 respektive 324 PE/døgn. 
 
I områder hvor avisingskjemikaliene infiltrerer i grunnen viser beregningene at grunnen langs 
rullebanen ikke vil bli overbelastet med dagens eller omsøkt forbruk av kun 
flyavisingskjemikalier. Imidlertid ser man at den samlede organiske belastningen fra bane- og 
flyavisingskjemikalier medfører at tålegrensen overskrides så vidt langs nordvestsiden av 
rullebanen med dagens rammer, men ikke basert på de omsøkte mengdene, siden rammene 
for baneavisingskjemikalier blir lavere. Videre viser beregningene at grunnen rundt 
snødeponiet allerede er overbelastet av avisingskjemikalier, primært glykol, med dagens 
tillatelse og er også påvirket med omsøkte mengder. 
 
Avrenningen fra rullebanen fanges til dels opp av et drenssystem langs deler av banen og 
resten infiltrerer i grunnen. Snøen på rullebanen blir først brøytet langs banekantene. 
Deretter blir snøen frest ut til ca. 40 m fra rullebanekant. Det anslås at ca. 60 % av snøen 
brøytes og freses mot vest og 40% mot øst. Videre anslås at halvparten av kjemikaliene i 
snøen fra banen havner i området 0-5 m fra banekanten og resterende i området 5-40 m. 
Drenssystemet er etablert ca. 10-15 m fra banekanten og har varierende dekningsgrad. På 
de deler hvor det er etablert drenssystem antas det at halvparten av avrenningen som 
havner i området 5-40 m fra rullebanekant fanges opp av drenssystemet. Deler av 
drenssystemet på vestsiden av rullebanen leder vannet som blir samlet opp ut i grunnen. 
Vannet drenerer deretter til en bekk (Litlmyrdalsbekken) som går langs rullebanen, mot nord 
og renner ut i elven Tverråga ca. 50 m før denne renner ut i Vefsna. Det tas prøver av denne 
bekken i forbindelse med miljøovervåkingen på lufthavnen. Drenssystemet langs den 
nordlige delen av rullebanen, både på vest- og østsiden, leder vannet til enda en bekk, som 
deretter leder vannet til Vefsna. Langs den sørøstlige delen av rullebanen leder et 
drenssystem vannet som fanges opp til en fjerde bekk som går sammen med bekken fra 
snødeponiet, før utslipp til Vefsna. 
 
Baneavisingskjemikalier benyttes på rullebane (90 %) og i noen grad på flyoppstillingsplass 
og taksebaner (10%).  Rammen i gjeldende tillatelse for bruk av baneavisingskjemikalier er 
et forbruk tilsvarende 8000 kg KOF/sesong. Forbruket har imidlertid vært betydelig lavere 
med høyeste forbruk i 2014/2015 sesongen med 1100 kg KOF. På denne bakgrunn søker 
Avinor om en reduksjon av rammen fra 8000 kg til 3000 kg KOF/sesong. 
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Det ble etablert tre prøvepunkter i 2012, mens det fra sesongen 2016/2017 er etablert 
ytterligere to prøvepunkter. Resultatene fra overvåkingen 2015/2016 er vurdert i rapport 
datert 10.10.2016.  Målepunkt S3 ligger like nedfor snødeponiet og målepunkt S4 ligger ved 
bekkens utløp i Vefsna. Målingene viser at bekken er påvirket av avisingskjemikalier i og like 
etter avisingssesongen.  I april viste målingene for glykol ca. 5 mg/l i S3 og ca 1 mg/l i S4, 
mens det i juni ikke ble påvist hverken formiat eller glykol i S3 eller S4 
 
Avinor vurderer at Vefsna ikke blir påvirket av avisingskjemikalier, både pga. de lave 
konsentrasjonene i prøvepunkt S4 og pga. den betydelige større vannføringen i Vefsna 
sammenlignet med bekken. 
 
Biologisk mangfold 
Asplan Viak har gjennomført kartlegging av biologisk mangfold 31.07.2013 av 
flyplassområdet i forbindelse med naturtypekartlegging av Avinor sine lufthavner. 
Undersøkelsene omfatter biologisk mangfold, inkludert planter, dyr og naturtyper. Det er lagt 
særlig vekt på kartlegging av naturtypelokaliteter, dvs. spesielt viktige områder for biologisk 
mangfold etter DN-håndbok 13 (DN 2007), samt rødlistearter (Kålås mfl. 2010). 
Arealene inne på flyplassen består av grasrik ruderatmark, til dels med innslag av lyng. 
Typiske arter er rødkløver, føllblom, engkvein, småengkall, geitrams, trådsiv, skogsiv, 
åkersnelle, groblad, nyseryllik og krypsoleie. Lyngrike partier har innslag av røsslyng, 
krekling, skogstjerne og skogsnelle. For øvrig er det partier med åpen grus og sparsom 
vegetasjon bestående av ulike ugrasarter. Det biologisk sett mest interessante området i 
nærområdet til lufthavna finnes sørøst for terminalbygget på østsiden av flyplassen. 
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da den omfatter en relativt intakt bekkedal med 
fuktig blandingsskog med innslag av enkelte fuktighetskrevende lav. 
 
Rossvollholmen i Vefsna rett øst for lufthavnen er registeret i naturbase som stor elveør og 
gitt verdi som viktig. Lokaliteten består av ei større elveør i Vefsna like nord for Aufles, med 
tilhørende grus- og steinstrender og gruntvannsmiljøer. Det er trolig noe potensiale for 
elvebreddsinsekter (som ripare billearter) ute på de åpne grusørene og på blottlagt sand og 
grus på øya. Dette er en av de største flommarkspartiene i elva, og et av få av betydning i 
nedre del av vassdraget. 
 
Brannøving 
Avinor ønsker at de deler av dagens tillatelse som omfatter brannøvelser og brannøvingsfelt 
ikke videreføres siden det ikke lenger er et aktivt brannøvingsfelt på lufthavnen. Avinor søker 
om å få regulert påkrevet månedlig testing av skumkanoner og årlig tømming og rengjøring 
av pulverapparater i tillatelsen, siden dette kan medføre utslipp. Bestemmelser for sivil luftfart 
krever bl.a. at brannbil må prøvekjøre skumpumpesystem og slanger minst én gang pr. 
måned. I tillegg skal pulveraggregatet montert på utrykningskjøretøyet utløses en gang pr. 
år, tømmes helt og rengjøres. Ved Mosjøen lufthavn utføres denne testingen på 
snødeponiet sør for flyoppstillingsområdet. 
 
Pulver inneholder ikke miljøskadelige stoffer. Avinor benytter brannskum av typen Moussol 
på sine utrykningskjøretøyer. Moussol inneholder bl.a. monoetylenglykol, og 
miljøbelastningen er hovedsakelig i form av organisk belastning (KOF). Ved test av 
skumkanoner er det en meget begrenset mengde skum som slippes ut, ca. 20-30 liter. Dette 
er en løsning med kun 3 % konsentrat, og inneholder 14 g KOF pr. liter løsning. 
 



Side 6 av 10

 
Søknaden er kunngjort i henhold til forurensningsforskriften kap 36 om behandling av 
tillatelser etter forurensningsloven, del III Forhåndsvarsling.  Vefsn kommune er tilskrevet i 
brev av 07. desember 2016 med anmodning om uttalelse.   Fylkesmannen har ikke mottatt 
høringsuttalelser til søknaden.  
 
 
Fylkesmannens vurdering og begrunnelse 
Mosjøen lufthavn, Kjærstad i Vefsn kommune har tillatelse til utslipp etter forurensningsloven 
til utslipp fra brannøvingsfelt og av avisingskjemikalier for fly og rullebane i vedtak datert 14. 
september 2005, og søker om visse endringer i denne tillatelsen. Forurensingsloven § 11 gir 
anledning til å gi tillatelse til virksomhet som kan medføre forurensning, og Fylkesmannen 
har funnet grunn til å gi Avinor AS tillatelse til omsøkte endringer i rammer for forbruk av 
avisingskjemikalier fra fly og rullebane på visse vilkår. Tillatelsen kan endres med hjemmel i 
forurensningsloven § 18. 
 
Bruk av avisingskjemikalier er nødvendige av sikkerhetsmessige årsaker. Avinor har behov 
for økte rammer i tillatelsen når det gjelder forbruk av glykolbasert flyavisingsvæske. 
Rammen når det gjelder forbruk av formiatbasert baneavisingskjemikalier søkes redusert. 
 
Både glykol og baneavisingskjemikalier basert på formiat er lett nedbrytbare ved tilstrekkelig 
tilgang på oksygen. Vedlagte beregninger basert på modelleringer av forbruk og 
avrenningsveier for avisingskjemikaliene viser at det kan være en overbelastning av 
nedbrytingskapasiteten i området for snødeponi sør for terminalbygningen. 
 
Glykolbasert flyavisingsvæske er tilsatt en type etoksilat, men i så små mengder at produktet 
ikke er merkepliktig. Stoffet er giftig for vannlevende organismer, men er lett biologisk 
nedbrytbart. Det er i markedet ikke tilgjengelig avisingsvæske uten slike tilsetningsstoffer, 
men det mest giftige tilsetningsstoffet er nå fjernet og mengden er redusert i de senere år. Vi 
viser i denne forbindelse til den generelle substitusjonsplikten i produktkontrolloven og til 
vilkårene i tillatelsen. 
 
Avrenningen fra snødponiet drenerer til bekk som renner gjennom en naturtypelokalitet som 
er som lokalt viktig (C) da den omfatter en relativt intakt bekkedal med fuktig blandingsskog 
med innslag av enkelte fuktighetskrevende lav. I perioder med snøsmelting er det målt 
forhøyede nivåer på avisingskjemikalier i bekken. Det er ikke målt nivåer over 
deteksjonsgrensen 01. juni. Det er ikke rapportert om løklukt som er vanlig ved anaerob 
nedbrytning av glykol.  Bekken utgjør i denne perioden deler av rensesystemene for 
avisingskjemikaliene. Bekken er ikke registrert i Vann-nett og har trolig ikke vannføring i 
perioder. Det er ikke derfor knyttet spesielle naturverdier til bekken utover 
naturtypelokaliteten bekkedal. Vi kan ikke se at sesongmessige avrenning av 
avisingskjemikaler i bekkeløpet vil medføre nevneverdige konsekvenser for 
naturtypelokaliteten. 
 
Vi er enig i vurderingen av at Vefsna ikke vil bli påvirket av avrenningen av 
avisingskjemikalier via mindre bekkesystemer øst for flyplassen i sesongen og 
snøsmeltingsperioden. Bekkene som mottar det meste av avrenningen øst for flyplassen 
renner gjennom Trøttengdalen og Leirdalen. Disse bekkene er ikke registrert i Vann-nett, og 
er sannsynligvis ikke vannførende gjennom hele året.  
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Overvåkingen fra slutten av avisingssesongen 2015/2016 for prøven tatt 01.04.2016 viser 
svært lavt nivå av glykol (5 mg/l) i prøvepunkt S4 i bekk nær utløpet i Vefsna. I prøve tatt 
01.06.2016 er det ikke påvist glykol. 
 
Det skal gjennomføres overvåking med prøvetaking i utslippspunkter og resipienter i 
samsvar med miljøovervåkningsprogram oversendt med søknad. Overvåkingen omfatter tre 
prøvepunkter i resipient og to utslippspunkter, samt utslipp fra oljeutskiller. Fylkesmannen 
har i forståelse med Miljødirektoratet som er myndighet for forurensninger med 
PFOS/PEFAS, inkludert målinger av disse stoffene i punkt S6. Vi ber også om at 
vannmengdene estimeres.  Resultatene vurderes også fortløpende slik at eventuell 
påvirkning i resipientene blir fanget opp og mulige strakstiltak blir vurdert. 
Resultatene fra overvåkningen skal sammenstilles og rapporteres og også omfatte vurdering 
av påvirkning i resipient, vurdering av behov for tiltak samt vurdering av 
behov for endringer i overvåkningsprogrammet. 
 
Fylkesmannen ser at Avinor har behov for økt ramme for forbruk av glykol for flyavising, og 
finner å kunne gi tillatelse økt ramme for forbruk av flyavisingsvæske med en økning fra 6000 
l til 10 000 l 100 % glykol. Vi har også vektlagt at rammen for bruk av 
baneavisingskjemikalier søkes redusert. 
 
 
Testing av skumkanoner og tømming av pulveraggregat.  
Testing av skumkanoner på snødeponiet sør for flyoppstillingsområdet ca. 1 gang/mnd. med 
om lag 30 l 3 % løsning av Moussol per test medfører utslipp av organisk stoff som krever 
ca. 0.5 kg KOF for å brytes ned. Fylkesmannen anser dette isolert sett å være av mindre 
miljømessig betydning, men vil likevel ta dette med i tillatelsen slik som omsøkt. 
 
Tømming og testing av pulveraggregat på utrykningskjøretøy må gjennomføres en gang per 
år. Pulveret inneholder ingen miljøskadelige stoffer og tømmingen skjer på snødeponiet. 
Testingen i seg selv anser vi å være av mindre miljømessig betydning da slokkepulveret ikke 
inneholder miljøskadelige stoffer. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at kasserte 
brannslukkingsprodukter er å anse som næringsavfall, og skal leveres til godkjent 
avfallsmottak dersom det ikke gjenvinnes på annen måte (jf forurensningsloven § 32). 
Fylkesmannen har ikke anledning til å tillate annen håndtering. 
 
 
Vurderinger etter naturmangfoldloven 
Fylkesmannen har vurdert utslippene fra anlegget i forhold til Lov om forvaltning av naturens 
mangfold av 19. juni 2009 (naturmangfoldloven). Vurderingene er basert på rapport fra 
Asplan Viak datert 31.07.2013 med kartlegging av biologisk mangfold på flyplassområdet  
Det biologisk sett mest interessante området i nærområdet til lufthavna finnes sørøst for 
terminalbygget på østsiden av flyplassen. Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da den 
omfatter en relativt intakt bekkedal med fuktig blandingsskog med innslag av enkelte 
fuktighetskrevende lav. Målinger av innhold av formiat og glykol gjennom sesongen viser 
lave nivåer i bekken som renner gjennom bekkedalen. Kjemikaliene forekommer i så lave 
konsentrasjoner at de ikke kan antas å gi noen effekt på dyre planteliv.  
 
Fylkesmannen kan ikke se at omsøkte endring i rammer vil medføre skade på 
naturmangfoldet i strid med §§ 4 og 5 i naturmangfoldloven.  
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Vurderinger etter vannforskriften 
Miljøtilstanden i alle vannforekomster skal i følge «Forskrift om rammer for 
vannforvaltning (vannforskriften) beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes 
med sikte på at vannforekomsten skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand, jf. § 4. 
Dette innebærer også at miljøtilstanden i sedimenteringsområdet for utslippet fra anlegget 
på sikt ikke skal være dårligere enn ”god”. 
 
Nærmeste vannforekomst registrert i Vann-nett som kan mottar avrenning fra 
flyplassområdet er Vefsna mellom Mosjøen og Laksforsen med ID nr. 151-36-R. 
Vannforekomsten er i vann-nett vurdert å være i risiko for ikke å nå miljømålet innen 2021 og 
er gitt antatt dårlig økologisk tilstand og god kjemisk tilstand med bakgrunn i tilstand for 
anadrom fisk. Svært begrenset tilførsel av avisingskjemikalier i form av glykol og formiat i 
avisingssesongen og snøsmelteperioden vil ikke ha betydning for økologisk eller kjemisk 
tilstand til vassdraget. 
 
 
De komponenter som anses å ha de største miljømessige konsekvenser for utslipp til vann 
er regulert i tillatelsen. Det er viktig å være oppmerksom på at virksomhetens forurensninger 
isolert sett er uønsket, og at virksomheten plikter å holde utslippene på et slikt nivå at 
unødvendig forurensing unngås, jf. forurensingsloven § 7.  
Det er imidlertid også virksomhetens ansvar å sørge for at utslipp av komponenter det ikke er 
satt spesifikke grenser for i denne tillatelse, blir holdt på et nivå som ikke fører til skade eller 
ulempe for omgivelsene.  
Ved vurdering av hva som regnes som unødvendig, skal det legges vekt på om skader eller 
ulemper i naturen som følge av forurensingen kan reduseres med tilgjengelig teknologi 
innenfor rimelige kostnader for virksomheten.  
 
Risikoklasse 
Forbruk av avisingskjemikalier utgjør en belastning på om lag 20 tonn KOF per år. Dette er et 
lite utslipp, men omkringliggende resipienter er sårbare og virksomheten plasseres derfor i  
risikoklasse 3. 
 
Gebyr 
Det vises til forskrift om begrensning av forurensning kap. 39 om gebyrer til statskassen for 
arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven, samt vårt brev av 12. oktober 2015 
med orientering om bl.a. innkreving av saksbehandlingsgebyr. Forskriften er siden endret. 
Bedriften er plassert under gebyrsats 6 for endring av tillatelser, jf § 39-4 for  
aksbehandlingen. Sats 6 utgjør etter gjeldende satser kr 26 200,-. Faktura for innbetaling av 
gebyret vil bli ettersendt av Miljødirektoratet og forfaller til betaling innen 30 dager etter 
fakturadato. Gebyret forfaller til betaling selv om gebyrvedtaket påklages 
 
 
Saksopplysninger 
Endringer i denne tillatelsen skal gjøres skriftlig. Dersom bedriften i særlige tilfeller har fått 
muntlig tillatelse til midlertidig å overtre fastsatte vilkår, skal denne være skriftlig bekreftet av 
Fylkesmannen så snart som mulig. Det er imidlertid bedriftens ansvar å dokumentere 
hjemmel for å overtre tillatelsens vilkår. 
Dersom bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen senest en måned 
etter at eierskiftet har funnet sted. Det gjøres oppmerksom på at eierskifte kan utløse 
endringer i tillatelsen i samsvar med forurensingsloven § 18. 
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Kommunen kan sette vilkår for påslipp til kommunalt nett, som vil gjelde ved siden av de 
vilkårene Fylkesmannen setter i denne tillatelse. Kommunens vilkår skal sikre at avløpsvann 
fra virksomheten ikke medfører skade eller driftsforstyrrelser på kommunalt avløpssystem 
eller unødige miljøulemper i resipienten. 
 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at selv om visse forurensingsskader i enkelte tilfeller må 
påregnes som følge av de utslipp tillatelsen gir høve til, er ikke bedriften dermed fritatt for 
plikt til å betale erstatning/vederlag etter granneloven, jf forurensningsloven § 56.  I medhold 
av forurensningsloven §§ 16 og 18 kan Fylkesmannen oppheve eller endre vilkårene som er 
gitt i forbindelse med tillatelsen eller gi nye vilkår.   
Fylkesmannen kan også om nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom forutsetningene gitt i 
forurensningsloven § 18 tilsier det. 
For å sikre at tiltakene gjennomføres i samsvar med utslippstillatelsen, kan Fylkesmannen i 
medhold av forurensningsloven § 73 fastsette forurensningsgebyr til staten. 
Tillatelse til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsregler, jf 
forurensningsloven § 10 2. ledd. 
Tillatelse til utslipp fritar ikke fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter andre lover, 
eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover. 
 
Klageadgang  
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet i henhold til forvaltningsloven kap VI av sakens 
parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om 
avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part. Eventuell klage skal angi det vedtak som 
det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre 
opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i 
Nordland, 8002 BODØ. 
Eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen 
Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal 
iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. 
Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages. 
 
 
Partene har rett til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19. 
Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av 
saken.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)  
seksjonsleder Sten D. Bruaas 
 senioringeniør 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

 



Side 10 av 10

Vedlegg: Tillatelsens vilkår 
 
Kopi: Vefsn kommune, postmottak@vefsn,kommune.no

mailto:postmottak@vefsn,kommune.no


 

 

 
FYLKESMANNEN I NORDLAND 
 
 

Endret tillatelse for bruk av avisingskjemikalier for fly og bane for Avinor,  
Mosjøen lufthavn, Kjærstad, Vefsn kommune 

 
 
 
 
Tillatelsens vilkår 
 
Bedriften plikter heretter å drive sin virksomhet i samsvar med vilkårene på de følgende 
sider. For enkelte vilkår er det fastsatt gjennomføringsfrister. Vilkårene er inndelt i følgende 
kapitler: 
 

1. RAMMER FOR BRUK AV AVISINGSKJEMIKALIER M.V. 
2. GENERELLE VILKÅR 
3. UTSLIPP TIL VANN 
4. UTSLIPP TIL LUFT 
5. STØY 
6. GRUNNFORURENSNING OG FORURENSEDE SEDIMENTER  
7. KJEMIKALIER 
8. ENERGI 
9. AVFALL 
10.  FOREBYGGENDE OG BEREDSKAPSMESSIGE TILTAK MOT 

AKUTTFORURENSNING 
11.  MÅLING OG BEREGNING AV UTSLIPP, RAPPORTERING 
 TIL FYLKESMANNEN 
12.  OVERVÅKING AV RESIPIENT, VIDERE UNDERSØKELSER 
13. UTSKIFTING AV UTSTYR 
14. EIERSKIFTE 
15. NEDLEGGELSE OG DRIFTSSTANS 
16. TILSYN OG JOURNALFØRING 
    

 
 
Bedriftsdata: 

Bedriftens navn: Mosjøen lufthavn Kjærstad 
Org. nummer (bedrift) 953 198 690 
Hovedbransje  
NACE-nummer: 

52.230 Andre tjenester tilknyttet lufttransport 

Postadresse:  Kjærstad 
Postnummer/poststed: 8658 Mosjøen 
Risikoklasse 3 
UTM-koordinat M711 (WGS84): 33W 7296566 N  419710 Ø 
Fylke: NORDLAND 
 
Dato: 14.02.2018 
               
               
              Oddlaug E. Knutsen (e.f.) 
                     seksjonsleder 

  
 
                    
                   
                  Sten D. Bruaas  
                   senioringeniør  

 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 

 
 



 
 
 
1. Rammer for bruk av avisingskjemikalier  m.v.                                                                                                                   
 
Tillatelsen gjelder utslipp fra bruk av kjemiske avisingsmidler for rullebane og fly med total 
ramme for utslipp av baneavisingsvæsker basert på formiat eller andre mer miljøvennlige 
kjemikalier tilsvarende et teoretisk oksygenforbruk på inntil 3000 kg/sesong og total ramme 
for utslipp av flyavisingsvæske med inntil 10 000 l 100 % glykol per sesong tilsvarende at 
teoretisk oksygenforbruk på inntil 16 900 kg/sesong.  
 
Fylkesmannen skal til enhver tid holdes orientert om hvilke avisingskjemikalier som 
benyttes, med tilhørende vurderinger og dokumentasjon av miljømessige egenskaper og 
konsekvenser. 
 
Testing av skumkanoner 1 gang/mnd med ca. 20 -30 l 3 % løsning av skumdannende 
middel. 
 
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 flg. 
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 stoffer oppført i vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare 
omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene i pkt. 3 flg. eller de er 
så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. 

2.2. Overholdelse av 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 uttrykkelig er satt uttrykkelige 
grenser for gjennom vilkår i pkt 3 flg.  
 
For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal 
eventuell reduksjon av produksjonsnivået i forhold til det som er lagt til grunn i søknaden 
medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene. 
 

2.4. Tiltak 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. 



 

 

2.5. Internkontroll      
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift 
om dette.  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 aktiviteter som kan medføre 
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. 
 
 
3. Utslipp til vann                                                                                                                         

3.1 Avising av fly 

Det kan benyttes glykolholdig flyavisingsvæske tilsvarende inntil 10 000 l 100 % glykol per 
sesong med er maksimalt teoretisk oksygenforbruk på inntil 16 900 kg/sesong. 

3.2 Avising av rullebanen 

Det kan benyttes baneavisingskjemikalier basert på formiat eller andre mer miljøvennlige 
kjemikalier tilsvarende et teoretisk oksygenforbruk på inntil 3 000 kg KOF/sesong.  

3.3 Oljeholdig avløpsvann fra verksteder o.l. 

Eventuelt oljeholdig avløpsvann skal renses tilfredsstillende, jf forurensningsforskriften 
kap. 15, slik at maksimalnivå ikke overstiger en konsentrasjonsgrense på 50 mg/l. 

Påslipp av renset avløpsvann på offentlig avløpsnett må ellers tilfredsstille de krav som 
den ansvarlige for avløpsnettet (kommunen eller interkommunalt selskap) måtte stille. 
 
3.5 Avløpsmålinger 
For å kunne dokumentere utslippsmengder fra prosessavløpsvannet skal bedriften ta 
prøver av avløpsvannet. Prøvetaking skal gjennomføres min. fire ganger per år.  
 
Prøveresultatene skal rapporteres i årsrapporten. 
 
Fylkesmannen kan ved en senere anledning gi krav til ytterligere målinger av 
avløpsvannet. Bedriften må likevel til enhver tid kunne dokumentere at gjeldene krav til 
utslippet blir overholdt.  
 
3.6 Overflatevann 
Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke 
medfører skade eller ulempe for miljøet. Det skal ikke foregå spyling av utstyr eller 
kjøretøy på arealer som dreneres til overvannsnettet 
 
3.7 Sanitæravløpsvann 
Sanitæravløpsvann fra kantine, personalrom, publikumsrom m.v. (dusj, toalett, vask og 
lignende) skal behandles i samsvar med kommunal tillatelse. 

 

 



 
 
 
4. Utslipp til luft                                                                                                                         
 
Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg for rene brensler er regulert gjennom 
forurensningsforskriften kap 27 og fra trafikk gjennom forurensningsforskriften kap 7. 
 
5. Støy 
 
For støy fra eventuelle bygg- og anleggsarbeid gjelder kravene i T-1442/2016 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, kapittel 4. 
Øvrig støy fra lufthavnen er regulert gjennom forurensningsforskriften kap 5. 

 
 
6. 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 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. 
 
Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede 
sedimenter, trenger tillatelse etter forurensningsloven/kommunen. 
 
7. Kjemikalier 
 
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, 
herunder 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 2.5 om internkontroll. 
 
Virksomheten plikter å etablere et 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. 
 
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-
regelverket og andre regelverk som gjelder for kjemikalier. 
 
 
 
 



 
 
 
 
8. Energi                                                                                                                                   

8.1. Energistyring  
Bedriften skal systematisk søke å redusere energiforbruket. Rutiner for vurdering av tiltak 
med sikte på redusert energiforbruk skal inngå i bedriftens styringssystemer.  
 

8.2. Utnyttelse av overskuddsenergi  
Bedriften skal søke å utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg internt.  
 
 
 
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 avfallsforskriften. 
 
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. 
 
Alt avfall skal samles opp og håndteres i henhold til gjeldende lovverk slik at det ikke 
medfører forurensningsmessige ulemper. Bedriften skal til enhver tid drives slik at 
avfallsmengdene blir minst mulig og at mest mulig av det avfall som dannes gjenvinnes 
ved kompostering eller leveres til annen gjenvinning.  Avfall skal ikke dumpes i sjø, 
dumpes, graves ned eller brennes med mindre særskilt tillatelse er gitt. 
 
Produksjonsavfall og produktrester skal samles opp og gjenvinnes.  Dersom 
avfallsfraksjoner ikke kan gjenvinnes, skal det leveres til godkjent mottaksanlegg. 
 
 
10. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensing                                                                                

10.1 Miljørisikovurdering 
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikovurdering av sin virksomhet. Potensielle kilder til 
akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikovurderingen 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 miljørisikovurderingen 
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 miljørisikovurderingen 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 miljørisikovurderingen 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 
forskrift. Bedriften skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.  
 
 
 
11.  Måling og beregning av utslipp, rapportering til Fylkesmannen                                                                                   

11.1 Måling og beregning av utslipp 
Virksomheten skal gjennomføre målinger og beregninger av utslipp til omkringliggende 
resipienter. 
 
Målinger og beregninger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens 
faktiske utslipp. De skal omfatte både de komponenter som er uttrykkelig regulert gjennom 
grenseverdier og andre komponenter som er omfattet av rapporteringsplikten i henhold til 
Miljodirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering. Veilederen er lagt ut på 
www.miljodirektoratet.no.  
 
Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i 
virksomhetens dokumenterte internkontroll. Måle- og beregningsprogrammet skal blant 
annet beskrive fastlegging av målemetode og prøvetakningsmetode, utvelgelse av 
måleperioder, samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes. 
 
Virksomheten skal i forbindelse med utarbeidelse og revidering av måle- og 
beregningsprogrammet vurdere usikkerheten i målingene, og søke å redusere denne mest 
mulig. 
 
Prøvetaking og analyse skal utføres etter CEN-standard eller Norsk Standard (NS). 
Dersom disse ikke finnes, kan annen utenlandsk/internasjonal standard benyttes. 
Fylkesmannen kan akseptere at annen metode brukes også der standard finnes, dersom 
det dokumenteres tilfredsstillende at den er minst like formålstjenlig. Bedriften er ansvarlig 
for at metoder og utførelse er forsvarlig kvalitetssikret.  
 
Dersom bedriften bruker eksterne laboratorier/konsulenter for prøvetaking og analyse, skal 
akkreditert laboratorium/tjenester benyttes der dette er mulig.  
 
 
 
 
 
 

http://www.miljodirektoratet.no/


 
 
 
 
 
12.  Overvåking av resipient og rapportering til Fylkesmannen                                                                             
 
 
Virksomheten skal sørge for overvåking av effekter av utslippene til nærliggende 
resipienter i henhold til miljøovervåkningsprogram vedlagt søknaden. Vannføring skal også 
estimeres. I forbindelse med årlig rapportering skal det vurderes om det er nødvendig med 
en revisjon av overvåkningsprogrammet eller om det er behov for tiltak for å overholde 
miljøkrav i resipienten. Revisjoner av overvåkingsprogrammet skal forelegges 
Fylkesmannen for eventuelle merknader. 
 
Data som fremskaffes ved overvåking i vann, inklusiv sediment og biota, skal registreres i 
databasen Vannmiljø. Data leveres på Vannmiljøs importformat, som finnes på 
http://vannmiljokoder.miljødirektoratet.no. Her finnes også oversikt over hvilken 
informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk. 
 
Bedriften skal rapportere innen 01. august året etter utslippsåret. Det skal etter nærmere 
avklaring også rapporteres gjennom Nettportalen Altinn.  Nærerme opplysninger og krav til 
rapporteringen vil bli sendt av Miljødirektoratet. 
 
Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftenes 
egenrapportering, se www.miljodirektoratet.no. 
 
Bedriften skal i forbindelse med rapportering av utslippsdata til Fylkesmannen angi og 
kommentere usikkerheten i datamaterialet. 
 
Bedriften kan bli pålagt å sørge for ytterligere overvåking av effekter av utslippene til luft og 
vann i henhold til et overvåkingsprogram, evt. også bli pålagt å delta i finansiering av et 
undersøkelsesprogram, jf. vannforskriften.  
 
 
 
13. 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.  
 
 
14. Eierskifte                                                                              
 
Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen senest 1 måned 
etter eierskiftet. 
 
 
 
 
 
 
 

http://vannmiljokoder.milj�direktoratet.no/
http://fmephweb1/FMNO/API/AppData/Local/Microsoft/Windows/fmnosbr/Lokale%20innstillinger/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/DNXP34SU/www.klif.no


 
 
 
 
15. Nedleggelse og driftsstans                                                                              
 
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 forskrift. 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. 
 
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen 
i god tid før start er planlagt. 
 
 
 
16. Tilsyn og journalføring                                                                              
 
 
16.1 Tilsyn 
 
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  
 
16.2 Journalføring 
Bedriften skal journalføre mottak og leveranser av råstoff, produkt, og avfall (dato, 
mottaker/leverandør, type, kvantum, etc.).  Bedriften skal med dette kunne dokumentere at 
mengdebegrensingen og vilkår i foreliggende tillatelse er overholdt.  Journalene må 
oppbevares på anlegget i minst 3 år, og være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene ved 
kontroll. Journalene skal gi grunnlag for årsrapportering, se vilkår 11.2. 

 



VEDLEGG 1 

Liste over prioriterte stoffer, jf punkt 2.1.  
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår 
uttrykkelig av vilkårene i pkt. 3 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 

Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Klorholdige organiske forbindelser  
      1,2-Dikloretan EDC 
      Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
      Heksaklorbenzen HCB 
      Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
      Klorerte alkylbenzener KAB 
      Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
      Pentaklorfenol PCF, PCP 
      Polyklorerte bifenyler PCB 
      Tetrakloreten PER 
      Tensidene:  
              Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
              Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC 
              Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC 
      Triklorbenzen TCB 
      Trikloreten TRI 
Muskxylener  (nitromuskforbindelser):  
      Muskxylen  
      Muskketon  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE 
Perfluor oktylsulfonat og andre perfluorerte alkylsulfonater PFOS, PFAS 
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
Tinnorganiske forbindelser:  
       Tributyltinn TBT 
       Trifenyltinn TFT, TPT 
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