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Statens forurensningstilsyn
Norwegian Pollution Control Authority

AS Oppland Metall
Postboks 46
2801 GJØVIK

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse : Strømsveien 96
Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no

Dato: 28.01.2008
Vår ref.: 2008/120-1 2008.006 T
Deres ref.:

Saksbehandler: Tor Færden, telefon: 22 57 36 79

Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Statens forurensningstilsyn har ferdigbehandlet søknad fra AS Oppland Metall av
09.07.2007 og har besluttet å gi tillatelse til virksomheten etter forurensningsloven på
visse vilkår. Tillatelsen gjelder oppsamling og rensing av overflatevann fra
industriområde tilhørende AS Oppland Metall.
Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi viser til søknad av 09.07.2007 om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.
Statens forurensningstilsyn (SFT) gir med dette tillatelse på visse vilkår. Tillatelsen med
tilhørende vilkår følger vedlagt dette brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i
forurensningsloven § 11 jfr. § 16. SFT har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og
ved fastsettingen av vilkårene lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket
sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Ved
fastsettingen av vilkårene har SFT videre lagt til grunn hva som kan oppnås med beste
tilgjengelige teknikker.
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning,
er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsens pkt. 3 flg. Utslipp som ikke
er uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen i den grad opplysninger
om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært
kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte
stoffer oppført i vedlegg 1. For virksomheter hvor slike stoffer benyttes som innsatsstoffer
eller dannes under produksjonen, er utslipp av stoffene bare omfattet av tillatelsen dersom
dette fremgår uttrykkelig av vilkårene i tillatelsens pkt. 3 flg. eller utslippene er så små at
de må anses å være uten miljømessig betydning.

Akutt forurensning : Telefon 110 Organisasjonsnr.: 970 935 657
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Det understrekes at all forurensning fra bedriften isolert sett er uønsket. Selv om utslipp
holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere utslippene så langt
dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det
ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte vilkår.
Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18.
Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av
saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes
gjennomført.
At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap
forårsaket av forurensningen, jfr. forurensningsloven § 56.
I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde
forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene.
Enkelte av forskriftene er nevnt i tillatelsen. For informasjon om øvrige regler som kan
være aktuelle for bedriften, viser vi til Regelhjelp på nettstedet, www.regelhjeln.no.
Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd
på krav som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter
fastsatt i medhold av disse lovene, er straffbart.

Sakens bakgrunn
Mjøsa har over lang tid blitt tilført en rekke forurensende stoffer, noe som bl.a. har
medført kostholdsråd. For en del år siden var overgjødsling hovedproblemet, men etter en
intensiv satsing på redusert tilførsel av fosfor ble dette problemet vesentlig redusert.
Senere er det blitt sterkere fokus på PCB og tungmetaller, herunder kvikksølv.
12003 ble det konstatert høye konsentrasjoner av bromerte flammehemmere (BFH) i fisk
fra Mjøsa. Det ble derfor tatt prøver av utslipp til Mjøsa en rekke steder. Selv om andre
industriaktiviteter ble identifisert som hovedkilde til utslipp av BFH, ble det i en
undersøkelse av NORSAS på oppdrag fra Norsk Metallfragmentering (NMF) i 2005
påvist målbare konsentrasjoner av BFH i overflatevannet fra NMF.
En stor del av overflatevannet fra industriområdet, der både bedriften, NMF og
Elektrogjenvinning Norge AS er etablert, går i dag gjennom oljeutskillere til en mindre
tilførselsbekk til Hunnselva og videre ut i Mjøsa. Vannet vil kunne inneholde en rekke
forskjellige miljøskadelige stoffer avhengig av hva som befinner seg på bedriftenes
områder og hvor tilgjengelige de forskjellige material- og avfallstyper er for nedbør.
På denne bakgrunn har Oppland Metall som er eier av industriområdet, besluttet å rense
overflatevannet for tungmetaller og organiske miljøgifter før det slippes til resipient.
Bedriften skal også eie og drive vannrenseanlegget.
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Når denne nye tillatelsen er blitt rettsgyldig, vil myndigheten bli overført til
Fylkesmannen i Oppland.

Saksbehandlingen
Søknaden er kunngjort og sendt på høring til sakens parter. Den er også lagt ut til
offentlig gjennomsyn.
Følgende har uttalt seg:
Gjøvik kommune er positiv til det initiativ som grunneier tar for å redusere utslipp fra
industriområdet. Kommunen viser til de miljømål som er vedtatt for Mjøsa med
tilløpselver. Kommunen viser også til at det er utarbeidet en egen vannbruksplan for
Hunnselva og til at elva er valgt ut for nærmere undersøkelse i første planperiode i
forbindelse med implementering av EU's vanndirektiv.
Kommunen mener det må foretas en stedsspesifikk risikovurdering av den lokale
resipient og av Hunnselvas tåleevne for de omsøkte utslipp. Kommunen mener at
analysegrunnlaget for bedriftens nye renseanlegg er tynt og at det må tas høyde for
betydelige avvik. Videre savnes beregning av forventede utslippsmengder.

Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen mener det ikke går klart fram av søknaden hvilket overflatevann som skal
renses, men ber bedriften vurdere å føre alt overflatevann på området til eget renseanlegg.
Det bør unngås å føre forurenset overflatevann til kommunal kloakk fordi dette kan
vanskeliggjøre bruk av kloakkslam til jordforbedring: Rent overflatevann som takvann
m.m. bør føres utenom renseanlegget og direkte til resipient. Fylkesmannen mener at man
må se på de totale mengdene miljøskadelige stoffer som slippes ut. Tilføring av lite
forurenset overflatevann vil medføre en uttynning som kan gi inntrykk av at
renseeffekten er bedre enn den i virkeligheten er. Konsentrasjonsgrensene bør settes så
lavt som det er teknisk/økonomisk mulig. Fylkesmannen er positiv til at bedriften med
dette tiltaket ønsker å redusere sine utslipp og anbefaler at bedriften får tillatelse til å
etablere det omsøkte renseanlegget.

Bedriften har kommentert uttalelsene i e-post av 10.10.07. Bedriften mener det omsøkte
utslippet vil være vesentlig lavere enn dagens utslipp. For kvikksølv og kadmium vil
utslippet ligge på nivå med drikkevannskravene. Utslippet vil komme som en jevn
belastning og ikke i støt som tidligere. Vannmengden fra renseanlegget vil utgjøre mindre
enn 1 prosent av vannet i bekken og mindre enn 1 promille av vannet i Hunnselva.
Bedriften mener at det på bakgrunn av de lave konsentrasjonene og den beskjedne
vannmengden vil være unødvendig med stedsspesifikke risikovurderinger.
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Bedriften har senere i e-post av 09.11.2007 gitt et overslag over forventet reduksjon i
forhold til dagens utslipp fra området. Reduksjonen forventes å være i størrelse 60-90%
for de viktigste miljøgiftene.
Renseanlegget har fordrøyningsvolum på 150 m3 og vil kunne kjøres med jevn belastning
også ved varierende nedbørsmengder. Anlegget er også dimensjonert for å kunne kjøre
variabel belastning over ulike deler av året.

SFTs vurdering og begrunnelse
Miljømål
Det er vedtatt følgende miljømål for Mjøsa:
• Konsentrasjonene av tungmetaller og miljøgifter i spiselige deler av mjøsfisk og
kreps måholdes innenfor Mattilsynets anbefalinger for fritt salg og konsum
• De største tilløpselvene skal være i økologisk balanse nær naturtilstanden med
stor biodiversitet
• Mjøsa skal være i tilfredsstillende økologisk balanse i samsvar med de naturgitte
forhold.
For Hunnselva er det utarbeidet en egen vassdragsplan.
I forbindelse med implementering av EU's vanndirektiv er Hunnselva valgt ut for
nærmere undersøkelse i første planperiode.
Det er også fastsatt nasjonale miljømål for en rekke tungmetaller og organiske
miljøgifter, herunder de viktigste varianter av bromerte flammehemmere. Mål og
begrunnelser fremgår bl.a. av Stortingsmeldingene nr 58 (1996-97), nr 8 (1999-2000) og
nr 25 (2002-2003). For de miljøgifter som er mest aktuelle ved bedriften, er målet at
utslippene skal reduseres vesentlig innen 2010.
EUs vannrammedirektiv, som blir implementert i Norge, kommer også til å gi føringer
med strenge krav til utslipp til elver og innsjøer.

Renseanlegget
Den valgte løsningen bygger på ulike filtreringstrinn og er en modifisert løsning av et
anlegg som benyttes av Forsvaret på Rena for å rense avløpsvann som inneholder olje og
tungmetaller.
Det har vært gjennomført pilotprosjekt med vann fra de to oljeutskilleme som i dag leder
til resipient, bl.a. med sikte på å avklare renseeffekten for bromerte stoffer. Resultatene
fra pilotprosjektet er i følge bedriften svært lovende og ser ut til å kunne medføre en
reduksjon av utslippene av tungmetaller og organiske miljøgifter i størrelse 60 - 90 %.
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De eksisterende oljeutskillerne utgjør første rensetrinn. Neste trinn er fordrøyningsbasseng i form av mellomlagringstanker for å utjevne vanntilførselen til det etterfølgende
renseanlegget. Hensikten er å redusere risikoen for at vann rna ga i overløp uten rensing i
perioder med kraftig nedbør. Selve renseanlegget består av tre ulike rensetrinn, først en
filterdukavskiller for fjerning av partikler, deretter et absorbsjonsfilter for fjerning av
organiske stoffer og tilslutt et absorbsjonsfilter som primært fjerner tungmetaller. Derfra
ledes vannet ut i resipienten. Det vil ikke lenger bli ledet overflatevann til det kommunale
spillvannsnettet. Rent overflatevann, f.eks fra taknedløp, vil ikke bli ledet til
renseanlegget.
Årlig vannmengde gjennom renseanlegget er beregnet til 8.500 m3, dvs 0,5 liter pr sekund
jevnt fordelt over året. Renseanlegget er dimensjonert for behandling av 3,5 liter pr
sekund.
Av prinsipp ønsker SFT ikke å ta stilling til bedriftens valg av renseprosess.
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det begrenset erfaring med renseanlegget for
dette formålet, og SFT har forståelse for bedriftens ønske om at det senere kan bli
nødvendig å justere de utslippsgrensene som fastsettes i denne tillatelsen. De
utsleppsgrensene som er fastsatt, er kun basert på erfaringer i pilotskala. SFT vil derfor
foreta en evaluering og eventuell justering av utsleppsgrenser 6 måneder etter at
renseanlegget er kommet i regulær drift.
Det er fastsatt utslippsgrenser både som konsentrasjoner og utslippsmengder.
Ettersom bedriften er grunneier for industriområdet og skal ha ansvaret for oppsamling
og rensing av overvannet og for kvaliteten av det rensede vannet ved utslipp til resipient,
forutsettes at bedriften inngår avtaler med de øvrige bedrifter på industriområdet om
tiltak for å bidra til at utslippsgrensene overholdes og tiltak i tilfeller med overutslipp
eller fare for overutslipp.
Denne tillatelsen gjelder bare overflatevann fra industriområdet. Annen virksomhet på
industriområdet som har forurensningspotensiale, er dekket av følgende spesifikke
tillatelser:
• Norsk Metallfragmentering AS - Tillatelse av 28.01.2008 til virksomhet etter
forurensningsloven (utstedt av SFT)
• AS Oppland Metall AS - Tillatelse av 13.06.2007 for behandlingsanlegg for
kasserte kjøretøy (utstedt av Fylkesmannen i Oppland)
• AS Oppland Metall AS Tillatelse av 06.11.2007 for mottak og sortering av EEavfall og mottak og mellomlagring av farlig avfall (utstedt av Fylkesmannen i
Oppland)
• Elektrogjenvinning Norge AS. Tillatelse av 05.01.2007 til virksomhet etter
forurensningsloven (utstedt av SFT).
• Elektrogj envinning Norge AS Tillatelse av 02.06.1999 til mottak, sortering og
mellomlagring av elektrisk og elektronisk avfall (utstedt av Fylkesmannen i
Oppland).
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Farliz avfall
Brukte filterduker og filtre vil i følge søknaden kunne inneholde miljøskadelige stoffer i
så store konsentrasjoner at de vil bli definert som farlig avfall. Brukte filterduker og filtre
skal leveres til godkjent mottak.
Det samme gjelder annet avfall som er definert som farlig avfall.

Miljøovervåkning
De omsøkte utslipp kan karakteriseres som lave, og dette gjenspeiles i fastsettelsen av
utslippsgrenser.
I NIVAs publikasjon "Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver i 2006" omtales
blant annet bromerte flammehemmere , kvikksølv og PCB , men det er ikke omtalt
spesielle problemer knyttet til slike miljøgifter utenfor Hunnselva.
I SFTs rapport "Tilførsler av miljøgifter til Mjøsa via kommunale renseanlegg og elver,
2006" (TA-2270/2007) vises det at konsentrasjonene av BFH og PCB i Hunnselva er
høyere enn i Gudbrandsdalslågen og Svartelva, men vannføringen i Hunnselva er mye
lavere enn i Lågen. I SFT rapport "Miljøgifter i sedimenter fra Mjøsa, 2005-2006" (TA2210/2006) blir det også vist at nivåene av flere miljøgifter er høyere utenfor Hunnselva
enn de fleste andre lokaliteter i Mjøsa. Det er imidlertid ingen klar sammenheng mellom
resultatene i disse rapportene og utslippene fra industriområdet til Oppland Metall.
Med de små vannmengdene og de lave utslippene som kommer fra industriområdet, er
det lite sannsynlig at utslippene vil ha merkbar påvirkning, verken på situasjonen i
Hunnselva eller i Mjøsa. SFT finner det derfor unødvendig å pålegge bedriften spesielle
tiltak knyttet til overvåkning av Hunnselva eller til bekken mellom industriområdet og
Hunnselva. SFT tar imidlertid forbehold om å komme tilbake til dette dersom
implementering av vann-rammedirektivet eller andre forhold gjør det nødvendig.

Konklusjon
Etter SFTs vurdering er utslippene fra bedriften etter installering av renseanlegget,
forenlig med lokale og nasjonale miljømål. SFT finner det forsvarlig å gi tillatelse til de
omsøkte utslipp på vilkår som fremgår av tillatelsen.

Frister
Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som tillatelsen
krever:
Tiltak

Frist

Årlig rapportering til forurensningsmyndighet
Program for utslippsmålinger sendes SFT for
eventuelle kommentarer
Melding til SFT om oppstart av renseanlegget

01.03. årlig
31.08.2008

Rapport til SFT om oppnådde resultater og
driftssikkerhet ved renseanlegget.

Henvisning til
vilkår
7.2
7.1

Oppstart av
anlegg
Innen 6 mnd.
etter oppstart

8
8

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet av sakens parter eller andre med
rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra
vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal
angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og
andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til SFT.
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. SFT
eller Miljøverndepartementet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket
ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av
spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.
Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere
opplysninger om dette fås ved henvendelse til SFT. Øvrige opplysninger om
saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil SFT også kunne gi på
forespørsel.
Kopi av dette brev med vedlegg er sendt berørte i saken i henhold til vedlagte
adresseliste.

Med hilsen

Siri Sorteberg (etter fullmakt-^' Tor Færden
seksjonssjef rådgiver
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Vedlegg: Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Kopi til:
Norsk Metalifragmentering AS, Boks 370, 2801 Gjøvik
Elektrogjenvinning AS, Postboks 32, 2827 Hunndalen
Fylkesmannen i Oppland, Serviceboks, 2626 Lillehammer
Oppland fylkeskommune, Kirkegaten 76, 2626 Lillehammer
Gjøvik kommune, Serviceboks, 2810 Gjøvik
Terje Parthaugen, Sveumvegen 72, 2827 Hunndalen
Berit Aanerud, Sveumvegen 74, 2827 Hunndalen
Hege Frydenlund, Sveumvegen 76, 2827 Hunndalen
Harald B. Fallsen, Sveumvegen 78, 2827 Hunndalen
Anne Kristin Myhre, Sveumvegen 89, 2827 Hunndalen
Øivind Hagen, Sveumvegen 93, 2827 Hunndalen
Heidi Sveum, Sveumvegen 108, 2827 Hunndalen

Statens forurensningstilsyn
Norwegian Pollution Control Authority

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
for
AS Oppland Metall, Industriområdet
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars
1981 nr. 6, § 11 jfr. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad av
09.07.2007 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene
framgår på side 2 til og med side 9.

Tillatelsen gjelder fra 01.10.2008.
Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med forurensningsmyndigheten endringer som
den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under
saksbehandlingen og som kan ha miljømessig betydning.
Dersom hele eller vesentlige deleruv tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at
tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende forurensningsmyndigheten en redegjørelse
for virksomhetens omfang slik at forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle
endringer i tillatelsen.

1

riftsdata
Bedrift
Beliggenhet/gateadresse
Postadresse
Kommune og fylke

AS Oppland Metall
Mattisrudsvingen 2
Boks 41, 2801 Gjøvik
Gjøvik kommune, Oppland fylke

Or g. nummer (bedrift)

915 024 270

Gårds- og bruksnummer
NACE-kode og bransje

51/19
37.100 Gjenvinning av metallholdi avfall og skrap

NOSE-kode(r)

109.00.00 Behandling og disponering av avfall

Kategori for virksomheten'

5.3 Anle for dis ponerin av ufarli skra

SFTs referanser
Arkivkode

Anlesnummer Risikoklasse2

2008.006 T

0502.014.02 3

LTillatelse gitt: 28.01.2008

Endringsnummer:

$ist ret:

J1

Siri Borteberg (e.f.)
seksjonssjef

Tor Færden
rådgiver

1 Jfr, forurensningsforskriftene kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven
2 Jfr. forurensningsforskriftene kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid
med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

Akutt forurensning: Telefon 110 organisasjonsrir.: 970 935 657
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1. Produksjonsforhold/utslippsforhold
Tillatelsen gjelder utslipp av overflatevann fra industriområde i Mattisrudsvingen 2 som
eies av Oppland Metall AS (bedriften). Tillatelsen gjelder den del av bedriftens
industriområde der Norsk Metallfragmentering AS (NMF) AS, Elektrogjenvinning
Norge AS og en del av virksomheten ved AS Oppland Metall er lokalisert. Området er i
det etterfølgende kalt "industriområdet". Området vest for administrasjonsbygget der
bedriften har anlegg for mottak og demontering av kasserte kjøretøy, omfattes ikke av
tillatelsen.

Som grunneier er bedriften ansvarlig for oppsamling av forurenset overvann fra de
områder som omfattes av tillatelsen. Bedriften er også ansvarlig for rensing av
overvannet og for kvaliteten av overvannet ved utslipp til resipient. Resipienten er en
bekk med tilførsel til Hunnselva.
Ved vesentlige endringer skal bedriften søke om endring av tillatelsen, selv om
utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene.
Annen virksomhet på industriområdet som krever tillatelse etter forurensningsloven,
dekkes av særskilte tillatelser til de tre bedriftene.

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 er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor
fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp så langt dette er mulig
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uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke
gjennom vilkår i pkt. 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for.
For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde,
skal eventuell reduksjon av produksjonsnivået i forhold til det som er lagt til grunn i
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 forurensningsmyndigheten 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 dette3. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften
overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og
relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

3. Utslipp til vann
3.1. Prosessvann
Bedriften har ikke tillatelse til utslipp av prosessvann.

3.2. Overflatevann
Utendørs flater på industriområdet som benyttes til lagring og behandling av mottatt
avfall, behandlede produkter og restavfall, skal ha tett overflate av betong eller asfalt.
Overflatevann fra flatene skal samles opp og ledes til renseanlegg. Vannet skal renses i
anlegg som beskrevet i søknad av 09.07.2007 eller tilsvarende anlegg. Anlegget skal
omfatte fordrøyningstanker for å sikre en mest mulig jevn drift av renseanlegget og for at
renseanlegget i rimelig grad har tilstrekkelig kapasitet i perioder med spesielt kraftig
nedbør. Fordrøyningstankenesvolum skal være minst 150 m3.

3 Systematisk helse- , miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - forskrift av 06.12.1996 nr. 1127
(Internkontrollforskriften)
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I tilfeller med så kraftig nedbør at fordrøyningstankene blir fulle, tillates at overløpet går
direkte ut i resipienten. I slike tilfeller skal tidspunkt og varighet registreres i bedriftens
internkontrollsystem. Dersom miljømyndigheten senere finner det nødvendig, kan det
stilles krav om større fordrøyningskapasitet.

3.3. Utslippsbegrensinger for overflatevann
Overflatevann fra bedriftens utearealer som kan være forurenset, skal samles opp og
renses.

Det samme gjelder eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller liknende.
Følgende utslippsbegrensninger gjelder for utslipp fra renseanlegget:
Utslipps renser

Utslippskomponent
6-timers
middel

Suspendert stoff
Jern (Fe)
Bly (Pb)
Kvikksølv (Hg)
Kadmium (Cd)
Kobber
Nikkel
Sink
Olje
Bromerte flammehemmere
(sum BFH)

PCB

*
5
0,5
0,0005
0,005

5

Enhet

mg/1
m/1
m. /l
mg/1

m/1

Årlig utslipp
totalt

*
5
0,2
1
0,05
1
0,1
2
10

Enhet

kg
kg
g

kg
kg

kg
kg
kg

1

0,5

*Forslag til verdier framlegges for SFT innen 6 måneder etter oppstart av renseanlegget.

Erfaringsgrunnlaget for fastsettelse av utslippsgrensene er usikkert, og det kan bli
nødvendig å justere enkelte grenser når det er oppnådd driftserfaring med
renseanlegget.
Ved overskridelser eller fare for overskridelser av de fastsatte utslippsgrenser har
bedriften ansvaret for å sikre at de øvrige bedrifter på industriområdet bidrar til å unngå
overskridelser. De bedriftene som bidrar til forurensning av overflatevann på
industriområdet, skal ha skriftlig avtale med Oppland Metall om vilkår for å hindre
overskridelse av utslippsgrensene og om tiltak for å begrense skader og ulemper dersom
det oppstår overskridelser.

3.4. Sanitæravløpsvann
Ved tilknytning til offentlig avløpsnett fastsetter den ansvarlige for nettet nærmere krav.
For utslipp gjennom separat avløpsanlegg gjelder forurensningsforskriftens kapittel 16.
Overflatevann fra industriområdet tillates ikke ledet til det offentlige avløpsnettet.
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3.5. Snøbrøyting
Ved snørydding skal snø som kan være forurenset, lagres slik at smeltevann drenerer til
områder der overflatevannet blir ledet til renseanlegget.

4. 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, 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 eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede
sedimenter, trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen4.

5. Testing og substitusjon av kjemikalier og råstoffer
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i
virksomheten, herunder hjelpekjemikalier som vaskemidler, hydraulikkvæsker,
brannbekjempningsmidler m.m.
Kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal
være testet med hensyn til nedbrytbarhet, toksisitet og bioakkumulerbarhet. Bare
laboratorier som er godkjent i henhold til Good Laboratory Practice (GLP) og/eller
akkreditert i henhold til NS-EN/IEC 17025:1999, kan benyttes til uttesting.
Bedriften plikter å etablere et system for substitusjon av kjemikalier og råstoffer. Det skal
foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket
av de kjemikalier og råstoffer som benyttes, og av om alternativer finnes. Så vel 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.'

4 Jfr. forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
s Jfr. produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a
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6. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt
forurensning
6.1. Miljørisikoanalyse
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal
vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt
forurensning av vann og grunn skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres
og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med
fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved
modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.
Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt
forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

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

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

6.4. 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 forurensingsmyndigheten i
slike tilfeller.

6.5. Varsling av akutt forurensning
Bedriften skal rapportere om status for og utviklingen av beredskapen mot akutt
forurensning på standardiserte skjemaer som sendes ut årlig av
forurensningsmyndigheten. Rapportering skal skje i henhold til SFTs veileder til
bedriftenes egenrapportering, se www.sft.no.

Forurensningsmyndigheten forutsetter at bedriftene kan legge frem mer utfyllende
dokumentasjon, for eksempel ved tilsyn, om bedriftens aktiviteter knyttet til
miljørisikoanalysen, de forebyggende tiltakene og beredskapen.

6 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
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7. Måling og beregning av utslipp. Rapportering til
forurensningsmyndigheten
7.1. Måling og beregning av utslipp
Før renseanlegget settes i drift , skal bedriften utarbeide et program for prøvetaking og
måling av utslipp. Programmet skal forelegges SFT for eventuelle kommentarer.
Bedriften skal gjennomføre målinger og beregninger av utslipp til vann og av
vannmengden som passerer renseanlegget.
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 SFTs veileder til bedriftenes egenrapportering. Veilederen er lagt ut på
www.sft.no.

Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens
dokumenterte internkontroll. Måle- og beregningsprogrammet skal blant annet beskrive
fastlegging av målemetode og prøvetakningsmetode, utvelgelse av måleperioder, samt
beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.
Bedriften 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.
Forurensningsmyndigheten 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 og at
prøvetakingspunkter etableres på steder som gjør det mulig å ta prøver av utslippene i
henhold til aktuelle standarder.
Dersom bedriften bruker eksterne laboratorier/konsulenter for prøvetaking og analyse,
skal akkrediterte laboratorier/tjenester benyttes der dette er mulig.

7.2. Rapportering til forurensningsmyndigheten
Bedriften skal rapportere innen 1. mars året etter utsleppsåret på standardiserte skjemaer
som sendes ut av forurensningsmyndigheten.
Rapportering skal skje i henhold til SFTs veileder til bedriftenes egenrapportering, se
www.sft.no.
Bedriften skal i forbindelse med rapportering av utslippsdata til
forurensningsmyndigheten angi og kommentere usikkerheten i datamaterialet.

S tt
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8. Undersøkelser og utredninger
Bedriften skal melde fra til forurensningsmyndigheten når renseanlegget settes i drift.
Bedriften skal innen 6 måneder etter igangsettelsen legge frem en vurdering av anleggets
driftssikkerhet, renseeffekt og utslippskonsentrasjoner for de regulerte komponenter.
Videre skal bedriften fremme forslag til utslippsgrenser for suspenderte stoff, og den skal
vurdere behovet for justering av utslippsgrenser for de øvrige regulerte komponenter.

9. 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
forurensningsmyndigheten 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.

10. Eierskifte
Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes forurensningsmyndigheten så
snart som mulig og senest 1 måned etter eierskiftet.

11. Nedleggelse
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren
eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for
forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter
nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til
forurensningsmyndigheten.
Forurensningsmyndigheten kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å
motvirke forurensning. Forurensningsmyndigheten 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,
produkter, 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 forurensningsmyndigheten innen 3 måneder etter
nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen
av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuelle kjøpere.
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i
miljømessig tilfredsstillende stand igjen.

Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall
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Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til
forurensningsmyndigheten i god tid før start er planlagt.

12. Tilsyn
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.
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VEDLEGG 1

Liste over prioriterte stoffer,jfr. 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:
Arsen og arsenforbindelser
ly og blyforbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser
Kobber og kobberforbindelser

rom og kromforbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser

Forkortelser
s og As-forbindelser
Pb og Pb-forbindelser
d og Cd-forbindelser
u og Cu-forbindelser
r og Cr-forbindelser
o H -forbindelser

Organiske forbindelser:
Vanlig e forkortelser
Bromerte flammehemmere:
Penta-bromdifen leter (difenyleter, pentabromderivat)

enta-BDE

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)
Heksabromcyclododekan

kta-BDE, octa-BDE

Tetrabrombisfenol A (2.2',6,6'-tetrabromo-4,4'isopropyliden
difenol)
Klorholdi e organiske forbindelser

1,2-Dikloretan
Klorerte dioksiner og furaner
Heksaklorbenzen
Kortkjedete klorparafiner C,,, _C, (kloralkaner C,, .C„)
Mellomkjedete klorparafiner C74 _ C„ (kioralkaner C14 _ C„)
Klorerte alkylbenzener
Pentaklorfenol
Pol klorerte bifenyler

Deka-BDE, deca-BDE

BCDD
BBPA

EDC
Dioksiner,
CDD/PCDF
CB
SCCP
CCP
AB
CF, PCP
CB

Tensidene:
Dital -dime lammoniumklorid
Dimet ldioktadek lammoniumklorid

Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid
Triklorbenzen
Tetrakloreten
Trikloreten
Nitromuskforbindelser:
Muskxylen

DTDMAC
DSDMAC

DHTMAC
CB
PER
RI
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Muskketon
lk lfenoler og alk lfenoletoks later:
onylfenol og nonylfenoletoksilater

k lfenol og oktylfenoletoksilater

F, NP, NFE, NPE

OF, OP, OFE, OPE

odecylfenol m. isomerer

,4,6tri-tert-bu lfenol
Pol fluorerte organiske forbindelser (PFCs)
erfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS

FOS, PFOS-relaterte
forbindelser

erfluoroktans re (PFOA)
innor aniske forbindelser:
Tributyltinn

Trifenyltinn
ol s kliske aromatiske h ydrokarboner

ie lheks lftalat (bis(2-et lheks. 1)ftalat)
Bisfenol A
Dekametylsyklo pentasiloksan

BT

FT, TPT
AH

EHP
PA
5

