Fylkesmanneni Østfold
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
for Frevar KF
til mottak og forbehandling av organisk substrat
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981
nr. 6, § 11 jfr. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen er gitt på grunnlag av
opplysninger gitt i søknad av 17.desember 2012, samt opplysninger fremkommet under
behandlingen av saken. Vilkårene framgår på side 2 til og med side 8.
Tillatelsen gjelder fra dags dato.
Frevar KF må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer de ønsker å foreta i
forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen, dersom de kan ha
miljømessig betydning.
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen
er trådt i kraft, skal Frevar KF sende Fylkesmannen en redegjørelse for avløpsanleggets
omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.
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1 Rammer
Tillatelsen gjelder utslipp og avfall fra mottak og forbehandling av organisk substrat som skal
nyttes som råstoff til biogass. Tillatelsen er basert på mottak og forbehandling av 30 000 tonn
organisk avfall egriettil biogassproduksjon i avløpsanleggets råtnetanker.
Mottak av animalsk organisk materiale iht. Forordning om animalske biprodukter, skal være
avklart med Mattilsynet. Mottak av slam som kan inneholde farlige stoffer tillates ikke.
Tillatelsen gjelder ikke drift av biogassanlegget, da biogassproduksjonen inngår i tillatelsen
for avløpsanlegget.
Ved vesentlige endringer i forhold til opplysninger gitt i søknaden, skal Frevar KF orientere
Fylkesmannen og om nødvendig søke om endring av tillatelsen. Dette gjelder selv om
utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene.

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
miljomessig betydning.
2.2 Plikt til å overholde grenseverdier

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

så langt som mulig

All forurensning fra mottaksanlegget, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er
isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter
Frevar KF å redusere utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader.
Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt 3 flg. uttrykkelig
er satt grenser for.
2.4 Plikt til forebyggende

vedlikehold

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning.
System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. (.1fr
Internkontrollforskriften § 5 punkt 72)
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2.5 Tiltak ved økt forurensningsfare

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

Frevar KF plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift
om dette3. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at mottaksanlegget
overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante
forskrifter til disse lovene. Kommunen plikter å holde internkontrollen oppdatert
Frevar KF plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter knyttet til driften av
mottaksanlegget, som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

3 Utslipp til vann
3.1 Utslippsbegrensninger

Prosessavløp skal samles opp og resirkuleres i anlegget i størst mulig grad. Overskudd av
prosessavløp skal føres til avløpsanlegget for rensing.
3.2 Utslipp via overvannsnett.

Utslipp via overvannsnett skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for
miljøet.

4 Lukt og utslipp til luft
4.1 Luktrisikovurdering

Det skal gjennomføres en luktrisikovurdering i tråd med anbefalingene gitt i Klifs veiledning
om regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven (TA-3019/2013), jf.
veilederens vedlegg 3. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal
luktrisikovurderingen oppdateres.
4.2 Driftsplan

og tiltak

Virksomheten skal utarbeide en driftsplan som skal sikre at luktulemper ved virksomheten
begrenses. Planen skal være i tråd med anbefalingene gitt i Klifs veileder om regulering av
luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven (TA-3019/2013), jf. veilederens vedlegg 4.
Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal driftsplanen oppdateres.
Det skal ikke foregå utendørs mellomlagring av organisk avfall som kan medføre luktutslipp
til omgivelsene. Transporten til og fra anlegget må skje på en slik måte at nærmiljøet ikke blir
påvirket. Organisk avfall skal transporteres og leveres anlegget i lukkede beholdere og passere
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minst 2 sluseporter inn til mottakshall. Det skal være rut ner for innendørs vask av beholdere
og annet utstyr.
4.3 Lukt fra punktutslipp

Avgasser fra mottak, lagerbeholdere, forbehandling av organisk substrat skal renses i
renseanlegg/luktfjerningsanlegg før utslipp til omgivelsene. Best tilgjengelig teknologi (BAT)
skal anvendes ved valg av renseløsning. Restutslippet fra renseanlegg skal ikke føre til at
luktimmisjonen ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger,
utdanningsinstitusjoner og bamehager mv. overstiger 2 ouE/m3som maksimal månedlig 99
prosent timefraktil.

Grunnforurensning og forurensede sedimenter
Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen, for eksempel
fra verksteder, kjemikalielagre m.v., som kan medføre nevneverdige skader eller ulemper for
miljøet. Frevar KF plikter å holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset
grunn i tilknytning til avløpsanlegget og/eller forurensede sedimenter nedenfor kjente
utslippspunkter. Herunder skal Frevar KF vurdere faren for eventuell spredning og behovet
for undersøkelser og tiltak.
Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede
sedimenter, trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra Kommunen4

Kjemikalier
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten,
både som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler,
vaskemidler, hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler.
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og
miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt
2.6 om internkontroll.
Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal
foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de
kjemikalier som benyttes, og av om altemativer 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.5
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.6
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7 Støy
Mottaksanleggets bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder
skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest
støyutsatte fasade:
Middelstøy
Lden

55 dB

Natt (kl. 23-07)

Natt (kl. 23-07)

Lnati

LAFmax

45 dB

60 dB

Støygrensene gjelder all støy fra avløpsanleggets ordinære virksomhet, inkludert intem
transport på renseanleggområdet og lossing/lasting av råvarer, slam mv. Støy fra bygg- og
anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport er likevel ikke omfattet av grensene.

8 Energi
8.1. Energistyringssystem

Virksomheten skal ha rutiner for regelmessig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å
oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene. Dette energistyringssystemet
skal inngå i bedriftens intemkontroll, jf pkt. 2.5.
8.2. Utnyttelse av overskuddsenergi

Virksomheten skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi intemt, og legge til rette for at
overskuddsenergi skal kunne utnyttes ekstemt, med mindre det kan godtgjøres at dette ikke er
teknisk mulig eller medfører urimelige kostnader.

9 Avfall og avløpsslam
9.1 Generelle krav

Frevar KF plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det
dannes avfall som følge av virksomheten.
Frevar KF plikter å sørge for at all håndtering av avløpsslam og avfall, herunder farlig avfall,
skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven, herunder avfallsforskriften7og forskrift om organisk gjødsel8.

10 Forebyggende

og beredskapsmessige

tiltak mot akutt forurensning

10.1 Miljørisikoanalyse

Frevar KF skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning fra
mottaksanlegget, og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.
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Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930.

s Forskrift om gjødselvarer
mv. av organisk opphav av 04.07.2003, nr 951.

Frevar KF skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av virksomheten. Frevar KF skal vurdere
resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av
vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte
alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helseog/eller miljøskader. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal
rniljørisikoanalysen oppdateres.
10.2 Forebyggende

tiltak

På basis av miljørisikoanalysen skal Frevar KF om nødvendig iverksette risikoreduserende
tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Frevar
KF skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.
10.3 Etablering

av beredskap

Frevar KF skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende
tiltakene, 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

eller vesentlige overskridelser

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av betydning, skal varsles i henhold til
gjeldende forskrift9.Frevar KF skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike
tilfeller.

11 Utslippskontroll,

dokumentasjon

11.1 Egenrapportering:
antall luktklager
oppdatert luktrisikovurdering

og rapportering
og vurdering

av luktutslipp

av antall lukthendelser,

Virksomheten skal årlig sende forurensningsmyndigheten en rapport om antall luktklager og
en vardering av antall lukthendelser ved virksomheten det siste året. Det skal gis en
beskrivelse av årsaken til de enkelte luktklagene/lukthendelsene, og eventuelle tiltak som er
gjennomfort for å begrense/stanse utslippet. Dersom driftsforholdene endres skal også
inneholde en oppdatert risikovurdering.

12 Undersøkelser

og utredninger

Det skal utarbeides luktrisikovurdering og driftsplan for luktreduksjoner, jf. pkt 4.1 og 4.2.
Utredninger skal foreligge og tiltak gjennomført innen 6 måneder etter oppstart.

13 Utskifting av utstyr
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i renseanleggene som gjør det teknisk mulig å
motvirke forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal
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Fylkesmannen på forhånd gis melding om dette. Jf også forurensningsforskriften § 14-6 annet
ledd.
All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å
motvirke forurensning skal benyttes.

14 Eierskifte
Hvis vesentlige deler av avløpsanlegget overdras til ny eier, skal melding sendes
Fylkesmannen så snart som mulig og senest 1 måned etter eierskiftet.

15 Nedleggelse
Hvis en vesentlig del av avløpsanlegget blir nedlagt eller stanser for en lengre periode, skal
Frevar KF gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger.
Hvis anlegget kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i
rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.
Ved nedleggelse av en virksomhet skal Frevar ICFsørge for at driftsstedet settes i miljømessig
tilfredsstillende stand igjen.

16 Tilsyn
Frevar KF plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, føre tilsyn med avløpsanlegget til enhver tid.

VEDLEGG 1
Liste over prioriterte

stoffer, jf punkt 2.2.

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

As og As-forb ndelser
Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser
Cu og Cu-forbindelser
Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hg-forbindelser

Arsen og arsenforb ndelser
Bly og blyforbindelser
Kadmium og kadm umforb ndelser
Kobber og kobberforbindelser
Krom og kromforbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser

Organiske forbindelser:
Vanlige forkortelser
Bromerte

flammehemmere:

Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)
Deka-bromd fenyleter (b s(pentabromfenyl)eter)
Heksabromcyclododekan
Tetrabrombisfenol A (2.2',6,6'-tetrabromo-4,4'isopropyliden difenol)

Penta-BDE
Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE
HBCDD
TBBPA

(bis(2-etylheksyl)ftalat)
Dietylheksylftalat
Klorholdige organiske forbindelser

DEHP

1,2-Dikloretan
Klorerte dioksiner og furaner
Heksaklorbenzen
Kortkjedete klorparafiner C10, C13(kloralkaller C10-C13)
Klorerte alkylbenzener
Mellomkjedete klorparafiner C14_C17(kloralkaner C14-C17)
Pentaklorfenol
Polyklorerte b fenyler
Tetraldoreten
Tensidene:
Ditalg-dimetylammoniumklorid
DimetyldioktadekylammoniumIdorid
Di(hydrogenert talg)dimetylammon umIdor d
Triklorbenzen
Trikloreten
(n tromuskforbindelser):
Muskxylener
Muskxylen
Muskketon

EDC
Dioksiner, PCDD/PCDF
11CB
SCCP
KAB
MCCP
PCF, PCP
PCB
PER

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
Perfluor oktylsulfonat og andre perfluorerte
Polysykliske aromatiske hydrokarboner
Tinnorganiske forbindelser:

NF, NP, NFE, NPE

Tributyltinn
Trifenyltinn

alkylsulfonater

DTDMAC
DSDMAC
DHTMAC
TCB
TRI

OF, OP, OFE, OPE
PFOS, PFAS
P AH

TBT
TFT, TPT

