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Revidert utslippstillatelse for Kirkenes lufthavn - Høybuktmoen
Vi viser til søknad av 12. juli 2016 om revidert utslippstillatelse for Kirkenes lufthavn,
Høybuktmoen, Sør-Varanger kommune.
__________________________________________________________________________
Fylkesmannen i Finnmark gir Avinor AS tillatelse til utslipp av bane- og avisningskjemikalier og drift av brannøvingsfeltet på Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen, etter
forurensningsloven. Denne tillatelsen gjelder fra dags dato, og erstatter tidligere
tillatelser.
Vilkår for tillatelsen er gitt i vedlegget.
Fylkesmannen varsler om ileggelse av gebyr for behandling av søknaden på
kr 21 500,- med hjemmel i forurensningsloven § 39-4.
__________________________________________________________________________
Vi viser til Avinor AS sin søknad av 12. juli 2016 om endring av tillatelse av 31. mars 1995 og
3. januar 2005, samt e-poster og telefonsamtaler.
Bakgrunn
Avinor AS, avd. Kirkenes lufthavn, har en eksisterende tillatelse som er til dels utdatert og
lufthavnen ser et behov for endrede rammer for kjemikaliebruk, både når det gjelder brannøvingsfeltet og for avisningsaktiviteten. I tillegg har forsvaret sitt anlegg ved Garnisonen SørVaranger og Vestleiren påslipp av vann til Avinors område og videre til sjø.
Omsøkte aktivitet omfatter et forbruk av avisningskjemikalier med tilsvarende oksygenforbruk
på 15 000 kg KOF pr. sesong. Videre søkes det om å øke forbruket av flyavisningskjemikalier til 20 000 liter 100 % glykol. For brannøvingsfeltet søkes det om en utvidet bruk i
tillegg til kjemikaliebruk.
Forhåndsvarsling og offentlig høring
Etter at Fylkesmannen hadde mottok fullstendig søknad, ble den kunngjort og sendt på
høring i samsvar med kapittel 36 i ”Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)”. Søknaden ble også sendt til Sør-Varanger kommune med forespørsel om
kommentarer til søknaden og anmodning om at saken legges frem for andre etater, utvalg
eller råd som kan ha interesse i saken med kopi til Naturvernforbundet i Finnmark,
Forsvarsbygg og Mattilsynet. Det er bare kommet en uttalelse til søknaden.

Postadresse:
Statens hus
9815 VADSØ

Telefon:
78 95 03 00

Telefaks:
78 95 03 70

E-post:
fmfipostmottak@fylkesmannen.no

Internett:
www.fylkesmannen.no/Finnmark

Mattilsynet
Mattilsynet forventer at det må være fokus på at det skal ha godt drikkevann til beboerne i
Høybukt nedstrøms områdene som vil ha eventuelle økte utslipp.
Når vi har vært i dialogmøter i forbindelse med pågående sak med forurensningen av
drikkevannskilden.har beboer i området også uttrykt bekymring for tette kummer fra avløp,
og noe oversvømmelse i indre del av bukten
Kommentarer til høringsuttalelsene fra Avinor AS
Det vises til høringsuttalelser fra Mattilsynet i forbindelse med vår søknad om revidert
utslippstillatelse for Kirkenes lufthavn. Vår kommentar på uttalelsene er som følger:


Avinor etablerte i 2012 en ny løsmassebrønn som fungerer som drikkevannskilde for
beboerne nedstrøms lufthavnen. Denne brønnen erstatter beboernes tidligere private
vannkilder som kunne være påvirket av lufthavns virksomheten. Brønnen driftes av
Avinor, da beboerne ikke har ønsket å overta driften av denne.



Når det gjelder avløpsledningen, så er det Forsvarsbygg som eier og drifter ledningen
nord for Avinors eiendom, inkl. området i Høybukta. Dette er det også redegjort for i
vår søknad. Avinor har ikke mottatt noen avviksmeldinger fra Forsvarsbygg som
omhandler tett avløp, men beboere som har problemer anbefales på bakgrunn av
ovenstående å ta kontakt direkte med Forsvarsbygg. Avinor vil imidlertid kunne
videreformidle den uttrykte bekymringen til Forsvarsbygg.

Fylkesmannens vurderinger og begrunnelse for fastsatte vilkår
Sikkerhetsmessig vurdering
Det er sterke sikkerhetsmessige og samfunnsmessige begrunnelser for å benytte avisingskjemikalier ved Kirkenes lufthavn. Ved bruk av de omsøkte mengder avisingskjemikalier og
oppfølging med beskrevne tiltak, vurderer Fylkesmannen at avisingen ikke vil medføre
vesentlige skader eller ulemper for miljøet.
Av sikkerhetsmessige hensyn er det nødvendig at brann- og redningspersonellet ved
lufthavner får den treningen som kreves. Brann- og redningsmannskaper ved europeiske
lufthavner får flere lovpålagte brannøvelser som følge av nytt EU-regelverk. Avinor må
dermed gjennomføre flere og hyppigere øvelser ved Kirkenes lufthavn Høybuktmoen.
Fylkesmannen har besluttet å endre tillatelsen slik at øvingsfrekvensen kan økes.
Utslipp til vann
Skjønnsutøvelse etter forurensningsloven skal ta hensyn til kravene i vannforskriften §§ 4-6
og kravet i naturmangfoldloven (nml) § 7 om at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12
skal legges til grunn som retningslinjer.
Naturverdier
Kunnskapen om naturmangfold på Høybuktmoen baseres på eksisterende og tilgjengelig
informasjon fra Naturbase og Artskart samt en kartlegging av biologisk mangfold1.
Kirkenes lufthavn og brannøvingsfeltet ligger på hovedsakelig tykke løsmasseavsetninger.
Sletta der lufthavna ligger består av en stor breelvavsetning. Denne avsetningen består av
en blanding av grus av hovedsakelig harde bergarter som igjen gir næringsfattige forhold for
plantelivet. Det samme gjelder for marine strandavsetninger på nordvestsiden av lufthavna.
Ved Høybukta finnes tykke havavsetninger som gir noe næringsrikere vekstforhold. Mindre
områder av sidearealene består fortsatt av stedegen fjellhei-, myr- og
fjellbjørkeskogsvegetasjon.
BM-rapport nr. 4 (2013). Biologisk mangfold på Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen, Sør-Varanger kommune,
Finnmark. Asplan-Viak rapport på oppdrag for Avinor.
1

2

Rett nord for Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen, utenfor det inngjerdete arealet ved Høybukta,
er det en lokalitet som består av en mosaikk av et aktivt marint delta (sårbar naturtype, VU)
ved utløpet av bekken Nuvsjohka og tilknyttede strandenger (nær truet naturtype, NT).
Naturtypelokaliteten omfatter både gruntvannsområdene i bukta inkludert strandengene og
brakkvannspåvirkete deler av Nuvsjohka. Lokaliteten er verdisatt som viktig (verdi B) da
området er forholdsvis lite påvirket av menneskelig aktivitet og da vegetasjonssoneringen er
intakt med forekomster av karakteristiske arter for habitatet som silkenellik og elvemarigras
(nær truet, NT). Området er i tillegg et viktig raste- og næringsområde for vade-, ande- og
måkefugler. Rødlistearter registrert ved lokalitetene er stellerand (sårbar naturtype, VU),
storlom (nær truet, NT), fiskemåke (NT) og tyvjo (NT). Store antall fugl av enkeltarter er
registrert som ærfugl (opptil 1000 individer) og havelle (opptil 500 individer).
De vanlige fiskeslagene forekommer i Korsfjorden i tillegg til laks, sjøørret og sjørøye. Det er
ikke registrert sjeldne marine fiskearter i vannforekomsten og ingen gytefelt er registrert i
dette området.
Fylkesmannen vurderer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig kartlagt og beskrevet i saken,
jamfør naturmangfoldloven § 8.
Vannforskriften
Basert på type og forventet utslippsstørrelse sett i forhold til vannforekomstinndelingen,
vurderes det som lite sannsynlig at miljøtilstanden i vannforekomstene Korsfjorden (IDnummer 0424030400-C i Vann-nett) og Nuvsjokha (ID-nummer 244-17-R i Vann-nett)
forringes, slik dette vurderes etter vannforskriften. Fylkesmannen mener derfor at
vannforskriften § 12 ikke virker innskrenkende på skjønnsrommet i forurensningslovens § 11.
I databasen Vann-nett er vannforekomstene Korsfjorden og Nuvsjokha satt til å ha udefinert
tilstand, både økologisk og kjemisk. Det er forventet at miljømålet om god økologisk og
kjemisk tilstand nås innen 2021. Selv om vannforekomstene har udefinert miljøtilstand,
mener vi at vannforskriften sine bestemmelser ikke er til hinder for å tillate utslipp som
omsøkt. Det er registrert noe påvirkning i fra avrenning fra diffus kilde, men det omsøkte
utslippet vil ikke forverre den kjemiske eller økologiske tilstanden i vannforekomstene.
Dersom utslipp til vann skjer i tråd med vilkårene i tillatelsen, forventes det ingen påvirkning
av dagens miljøtilstand, jamfør vannforskriften § 12.
Konklusjon
Slik Fylkesmannen vurderer søknaden er hensynet til å unngå forurensning tilfredsstillende
ivaretatt. Etablering og drift av anlegget vurderes ikke å ha nevneverdige betydning for
naturmangfold eller vannforekomsten. Fylkesmannen kan derfor innvilge søknaden.
Utredningen som følger søknaden viser at den omsøkte bruken av kjemikalier trolig kan skje
uten vesentlige ulemper eller skadevirkninger. Fylkesmannen har likevel krevd at det skal
gjennomføres undersøkelser for å dokumentere at bruken av avisingskjemikaliene ikke
medfører vesentlige ulemper. Fylkesmannen har også krevd at bedriften utreder tiltak for å
redusere mulige negative effekter av flyavisingskjemikaliene. Ved at en allerede nå krever
slik utredning, har en mulighet for raskt å sette inn tiltak dersom dette senere viser seg
nødvendig.
Fylkesmannen har vurdert søknaden og funnet at tillatelse kan gis på visse vilkår. Tillatelsen
med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jamfør § 16. Fylkesmannen har ved avgjørelsen om tillatelsen 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 fast-
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settingen av vilkårene har Fylkesmannen videre lagt til grunn hva som kan oppnås med
beste tilgjengelige teknikker.
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning,
har vi uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsens punkt 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 som benytter slike stoffer som innsatsstoffer eller de
dannes under produksjonen, er utslipp av stoffene bare omfattet av tillatelsen dersom dette
fremgår uttrykkelig av vilkårene i tillatelsens punkt 3 flg. eller utslippene er så små at de må
anses å være uten miljømessig betydning.
Vi vil understreke at all forurensning fra bedriften isolert sett er uønsket. Selv om utslippene
er innenfor de fastsatte utslippsgrensene, 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.
Denne tillatelsen kan senere endres 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, jamfør 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 virksomheten, viser vi til Miljødirektoratets hjemmesider på internett, www.miljødirektoratet.no og
www.regelhjelp.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.
Avinor AS plikter å redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader.
Vedtak
Med hjemmel i forurensningsloven § 11, gir Fylkesmannen i Finnmark Avinor AS tillatelse til
økt utslipp fra driften av Kirkenes lufthavn. Tillatelsen gis under forutsetning av at virksomheten etterlever de vilkår gitt i medhold av forurensningsloven § 16, og som følger som
vedlegg til denne tillatelse.
Frister
Tabellen gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som tillatelsen krever:
Tiltak

Årsrapportering
Substitusjon av kjemikalier
Miljørisikoanalyse
Øving av beredskap
Overvåkning av resipient i
samsvar med
overvåkingsprogram

Frist

Henvisning til vilkår

1. mars hvert år
jevnlig
jevnlig
min. årlig
1. august årlig

11.4
6
10.1
10.3
12
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Varsel om gebyr
Vi viser til kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen for vår konsesjonsbehandling fra
forskrift om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften). Bedriften skal betale kr 36
200,- i gebyr for fornying av tillatelsen, iht. sats 5 i § 39-4.
Arbeidsmengden ved fornying av tillatelsen tilsvarer arbeid med en ny tillatelse. Ressursbruk
knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Faktura med
innbetalingsblankett vil bli ettersendt. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter
mottakelsen av fakturaen. Forurensningsforskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no.
Ansvarsforhold
Avinor AS er ansvarlig for at lufthavnen drives i henhold til denne tillatelsen. Denne tillatelsen
fritar ikke bedriften fra å innhente nødvendige tillatelser for andre sider av virksomheten som
f. eks arbeidsmiljø, brann og eksplosjonsvern m.m. Denne tillatelse fritar ikke bedriften for
erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jamfør forurensningsloven § 10,
annet ledd.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet 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 Fylkesmannen.
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes.
Fylkesmannen eller Miljødirektoratet 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.
Vi ber om at vår referanse oppgis ved henvendelse til oss.
Med hilsen

Bente Christiansen
fylkesmiljøvernsjef

Magnus Jakola-Fjeld
seksjonsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
Kopi til:
Sør-Varanger kommune
Mattilsynet

Postboks 406
Postboks 383

9915
2381

Kirkenes
Brumunddal
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FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
for
Kirkenes lufthavn
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981
nr. 6, § 11 jamfør § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 12. juni 2016, samt opplysninger fremkommet under behandlingen
av søknaden. Vilkårene framgår på side 7 til og med side 16.
Denne tillatelsen er en revisjon av tillatelse av 31. mars 1995 og 3. januar 2005 og gjelder fra
dags dato.
Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer den ønsker å foreta i
forhold til opplysninger som ble gitt i søknaden eller under saksbehandlingen og som 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 bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at
Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.
Bedriftsdata
Bedrift
Beliggenhet/gateadresse
Postadresse
Kommune og fylke
Org. nummer (bedrift)
NACE-kode og bransje

Avinor AS avd. Kirkenes lufthavn
Høybuktmoen, Hesseng
Pb. 150, 2061 Gardermoen
Sør-Varanger, Finnmark
974719916
52.230

Fylkesmannens referanser
Tillatelsesnummer
2005.0011.T

Anleggsnummer
2030.0103.01

Tillatelse gitt: 03.01.2005

Endringsnummer: 2

Bente Christiansen
fylkesmiljøvernsjef

Risikoklasse2
3
Sist endret: 19.05.2017

Magnus Jakola-Fjeld
seksjonsleder

Jamfør Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid
med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven
2
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1. Produksjonsforhold/utslippsforhold
Tillatelsen gjelder forurensning fra drift av Kirkenes lufthavn. Tillatelsen gjelder utslipp av
kjemikalier til bane- og flyavising samt bruk av flybensin for varme øvelser (brannøving). Ved
vesentlige endringer, så som endring av avisingskjemikalier, skal bedriften søke om endring
av tillatelsen, 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 punkt 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
miljøgifter oppført i vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen
dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene i punkt 3 flg. eller de er så små at de må anses
å være uten miljømessig 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 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 gjennom vilkår i punkt 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 forbindelse
med saksbehandlingen, medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene.

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. (Jamfør
Internkontrollforskriften § 5 punkt 73).

2.5 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 i henhold til
punkt 10.4.

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127
(Internkontrollforskriften)
3
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2.6. Internkontroll
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om
dette4. 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 forhold som kan medføre forurensning
og kunne redegjøre for risikoforhold.

3. Utslipp til vann
3.1. Rammer/utslippsbegrensninger
3.1.1 Baneavising
Det tillates å bruke baneavisningskjemikalier med et kjemisk oksygenforbruk på inntil 15 tonn
kjemisk oksygenforbruk (KOF) pr. vintersesong.
Dersom det benyttes annet avisingskjemikalier med giftige tilsetningsstoffer, skal det
dokumenteres at PEC/PNEC5 for tilsetningsstoffet i resipient er mindre enn 1. Dette gjelder
akkumulert effekt.
Det skal føres driftsjournal over hvilken type og forbruk av baneavisningskjemikalier som
benyttes. Journalen skal være tilgjengelig ved kontroll eller når forurensningsmyndigheten
ber om det.
3.1.2 Flyavising
Det tillates å bruke inntil 20 000 liter 100 % glykol pr. vintersesong til flyavising.
Dersom det benyttes annet avisingskjemikalium med giftige tilsetningsstoffer, skal det
dokumenteres at PEC/PNEC for tilsetningsstoffet i resipient er mindre enn 1. Dette gjelder
akkumulert effekt.
Det skal føres driftsjournal over påføringsmetode og forbruk av flyavisingsvæske. Journalen
skal være tilgjengelig ved kontroll eller når forurensningsmyndigheten ber om det.
Følgende utslippsbegrensninger gjelder:


Mengden glykol i tonn beregnet som 100 % glykol.



Korttidsgrense må vurderes av bedriften. Kan om nødvendig fastsettes
senere. Andre utslipp reguleres foreløpig ikke.

3.1.3 Brannøving
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127
(Internkontrollforskriften)
4

5 PEC/NPEC

er uttrykk for miljørisiko av at stoff. Ved PEC/NPEC < 1 vurderes miljørisikoen som akseptabel.
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Det tillates drift og aktiviteter på brannøvingsfeltet ved Kirkenes lufthavn med et årlig forbruk
innenfor følgende rammer:
Brennstoff
10 000 liter parafin (Jet A1)
3000 kg propan
800 liter teknisk sprit

Slukkemilder
3000 kg pulver
800 liter skum (moussol/øvingsskum N)

Brannøving skal skje på område med fast dekke, og eventuelle rester og spill av jetfuel og
lignende skal samles opp og håndteres på en miljømessig forsvarlig måte.
3.1.4 Testing av skumkanoner og tømming av pulverapparater
Månedlig testing av skumkanoner og årlig tømming av pulveraggregater på brannbilene skal
skje på brannøvingsfeltet.
Ved testing av skumkanoner tillates bruk av inntil 200 liter utblandet skum (3% løsning), dvs.
ca. 6 liter rent skum ved hver månedlig test. Det tillates et årlig utslipp av 250 kg slukkepulver
pr. pulveraggregater.
Før testing og tømming skal av skumkanoner og pulverapparater skal driftsansvarlig sørge
for at oljeutskiller tåler belastningen.
3.2. Utslippsreduserende tiltak, renseanlegg m.m.
3.2.1 Baneavising
Snø på rullebane, taksebaner og flyoppstillingsplasser skal i størst mulig grad fjernes
mekanisk ved brøyting, skraping og feiing/børsting før avisingsmiddel benyttes.
Avinor benytter i dag hovedsakelig formiatbaserte baneavisingskjemikalier. I forhold
til urea, som tidligere ble benyttet, har disse mindre oksygenforbruk ved nedbryting og virker
heller ikke som gjødselstoffer. Dersom det vurderes å benytte andre baneavisingskjemikalier,
skal dette tas opp med Fylkesmannen på forhånd, jamfør punkt 1 ovenfor. Nye midler bør
ikke føre til høyere oksygenforbruk enn dagens kjemikalier.
3.2.2 Flyavising
Ved påføring av flyavisingskjemikalier skal det benyttes metode/utstyr som gir minst mulig
bruk og avrenning av kjemikalier til resipient.
Det kan senere bli aktuelt å kreve at flyavising skjer på konkret avgrenset område og at
avisingsvæske som renner av blir samlet opp og renset før utslipp, jamfør punkt 12 og 13
nedenfor.
For å redusere ulemper fra flyavisingskjemikaliene skal snødeponeringsområdet tilsås,
gjødsles og graset høstes.
3.2.3 Brannøving
Øvingsaktivitetene skal foregå på en tett såle/platting som er utformet slik at rester av
brennstoff og slukkemidler vil samles opp. All aktivitet ved øvingsfeltet skal være innrettet slik
at det ikke finner sted avrenning/utslipp til grunnen som kan medføre nevneverdige skader
eller ulemper for miljøet.
Lagring av farlige kjemikalier og farlig avfall skal sikres etter bestemmelsene i forurensningsforskriftens kapittel 18 om tanklagring. Lagertanker for brennstoff skal være sikret i henhold
til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt regelverk.
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Avløpsvannet som inneholder olje og rester av brennstoff og slokkemidler skal føres til
renseinnretning. Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere sandfang og oljeutskiller med
koalesensenhet eller tilsvarende renseinnretning. Det skal være dimensjonert for maksimal
reell vannbelastning og i samsvar med avløpsvannets sammensetning (som eventuell bruk
av slukkemidler med dispergerende egenskaper). Rester av pulver i avløpsvann må
sedimenteres ut før det ledes til oljeutskilleren.
Renseinnretninger og avløpsnett skal driftes og vedlikeholdes for å sikre optimal drift, se
eksempelvis NORVAR-rapport R156 – Veiledning for oljeutskilleranlegg.
Konsentrasjonen av olje skal ikke overstige 20 milligram / liter i avløpsvann som ledes til
sjø som øyeblikksverdi (stikkprøve). Grenseverdien må overholdes under normale driftsforhold, og virksomheten må kunne dokumentere hvordan grenseverdien overholdes. Det
skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av avløpsvannet.

3.3 Andre aktiviteter eller kilder til utslipp
3.3.1 Varme øvelser (brannøving)
Antall årlige brannøvinger er ikke begrenset i denne utslippstillatelsen, men følger vilkår
gitt av forskrift om brann og redningstjeneste på flyplasser (BSL E 4-4).
Det skal føres driftsjournal over:
 antall øvelser og øvingstyper
 forbruk av de forskjellige typer brennstoff og slokkemidler
 vær- og vindforhold
 ettersyn og tømming av oljeutskiller
Journalen skal være tilgjengelig ved kontroll eller når forurensningsmyndigheten ber om det.
Det skal brukes brannskum med lavest mulig giftighet og som gir minst mulig skade i
omgivelsene. Tanker og beholdere med slokkemidler/kjemikalier skal håndteres i henhold
til gjeldende lover og forskrifter, blant annet forurensingsforskriften, forskrift om klassifisering,
merking mv. av farlige kjemikalier, HMS-databladforskriften og produktforskriften.
Det skal foreligge driftsinstruks for oljeutskiller. Oljeutskiller, kummer og ledningsnett ved
brannøvingsfeltet tømmes og rengjøres ved behov.
Brannøvinger
Det er tillatt å øve på hverdager (mandag-fredag) fra kl. 0800 til kl. 2000 og lørdager mellom
kl. 0800 til kl. 1600, unntatt helligdager og offentlige høytidsdager. Brannøvelser mellom kl.
2000 og kl. 2200 skal normalt ikke holdes mer enn 10 ganger årlig.
Øvinger med bruk av brennstoff på øvingsfelt i friluft, skal ikke holdes dersom vindretning og
vindforhold er slik at røyk føres inn over nærmeste nabo.
Sikringstiltak m.m.
Det skal utarbeides prosedyrer for bruk og vedlikehold av øvingsplattformene. Det skal
være etablert rutiner og prosedyrer som sikrer at øvingsaktiviteten foregår slik at spredning
av røyk og kjemikalier til grunn og terreng unngås i størst mulig grad. Det skal til enhver tid
være tilstrekkelige mengder oljeabsorberende midler og annet saneringsutstyr på øvingsområdet for å begrense eventuelle uhell med olje- og annet kjemikaliesøl.
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Det skal være tett dekke på alle felt hvor det foregår brannøvingsaktiviteter som kan medføre
forurensing av grunn. Utforming av anleggene skal sikre at olje og kjemikalieholdig vann
føres til godkjent renseanlegg
3.3.2 Oljeholdig avløpsvann
Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i
oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet, jamfør forurensningsforskriftens kap. 15 Krav til
utslipp av oljeholdig avløpsvann hvor kommunen er myndighet.

3.3. Utslippssted for prosessavløp
Det er ikke søkt om utslipp av prosessavløp.
3.4. Kjølevann
Det er ikke søkt om utslipp av kjølevann.

3.5. Overflatevann
Avrenning av overflatevann fra lufthavnens utearealer, utover det som er regulert i punkt 3.1
og 3.2, skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet.

3.6. Sanitæravløpsvann
Bedriftens sanitæravløpsvann ledes til eget avløpsanlegg eller etter øvrige bestemmelser fra
Sør-Varanger kommune, jamfør forurensningsforskriftens kap. 12 og 13 hvor kommunen er
myndighet.
Sanitæravløpet skal inngå i miljørisikovurderingen jamfør punkt 10 nedenfor og internkontrollen jamfør punkt 2.6 ovenfor.

4. Utslipp til luft
4.1 Utslippsreduserende tiltak
Varme øvelser skal gjennomføres med teknologien ”fuel under trykk”. Slukkingen skal ta til
så snart det er praktisk mulig etter at brannobjektet er overtent, og slik at røykutviklingen blir
minst mulig.
4.2 Grenseverdier for utslipp til luft
Utslipp til luft ikke skal overstige grenseverdiene fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 7
lokal luftkvalitet, se §§ 7-6 og 7-7. Dette gjelder for målinger ved nærmeste nabo, eller annen
nabo som eventuelt blir mer utsatt.

5. 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.
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Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede
sedimenter, trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen6/
Miljødirektoratet.

6. Testing og substitusjon av 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, jamfør 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 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.7
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.8

7. Støy
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser,
målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:
Hverdager

Lørdager

Søn- og
helligdager

Kveld (kl. 1923),
hverdager

Natt (kl. 2307), alle
døgn

Natt (kl. 2307), alle
døgn

50 Lden

45 Lden

40 Lden

45 Levening

40Lnight

60 LAFmax

Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld.
Levening er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 23-07.
Lnight er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23-07.
LAFmax er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden,
målt/beregnet med tidskonstant ”Fast” på 125 ms.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra
bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. Støy fra fly er heller
ikke omfattet av grensene, jamfør forurensningslovens § 5.
Bedriften skal utarbeide et støysonekart for egen virksomhet og oversende dette til
kommunen og forurensningsmyndigheten, jamfør punkt 13. Støysonekartet skal vise røde og
Jf Forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
Jf Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a
8 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008.
6
7
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gule soner (jamfør T-1442) og støygrensene i tillatelsen. Støysonekartet skal holdes
oppdatert.
Støygrensene gjelder ikke for ny bebyggelse av forannevnte type som blir etablert på steder
der støybidraget fra bedriften overskrider eller forventes å kunne overskride fastsatte grenser
i tillatelsen.

8. Energi
8.1. Energistyringssystem
Bedriften skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å
oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene. Energistyringssystemet skal
være i samsvar med norsk standard for energiledelse og inngå i bedriftens internkontroll,
jamfør punkt 2.5.

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 avfallsforskriften9.
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.
9.2. Håndtering av farlig avfall
Farlig avfall skal håndteres, merkes og lagres på forsvarlig måte. Farlig avfall skal leveres
minst årlig dersom det oppstår mer en 1 kg farlig avfall. Det vises til avfallsforskriftens kap
11 om farlig avfall.

10. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt
forurensning
10.1. Miljørisikoanalyse
Bedriften skal gjennomføre en årlig miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften 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 inne på bedriftens område eller utenfor. Miljørisikoanalysen skal
gjennomgås og oppdateres årlig eller ved endrede forhold ved lufthavnen.
Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og
de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.
9

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930.
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10.2. 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.
10.3. 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.
10.4. Varsling av akutt forurensning
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende
forskrift10. Bedriften skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.

11. Utslippskontroll og rapportering
11.1. Utslippskontroll
Bedriften har foreløpig ikke krav til målinger av utslipp til luft og vann. Slike krav kan
imidlertid bli stilt på et senere tidspunkt, avhengig av undersøkelser, jamfør punkt 12
nedenfor.
Bedriften må imidlertid gjennomføre målinger ved overvåkingen av resipienter, jamfør punkt
12 samt støy i omgivelsene, jamfør punkt 7.
Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal
som et minimum omfatte:
 komponenter som er uttrykkelig regulert gjennom grenseverdier i tillatelsen eller
forskrifter
 andre komponenter som er omfattet av rapporteringsplikten i henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenkontrollrapportering. Veilederen er lagt ut på
www.miljodirektoratet.no.
Bedriften skal ha et måleprogram som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll.
11.2. Måleprogram
Måleprogrammet skal beskrive både prøvetaking, analyse og/eller beregning, herunder:
 prøvetakings- og analysemetode
 valg av måleperioder
 beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes
 beregning av usikkerhet i målingene for de parameterne som er uttrykkelig regulert
gjennom spesifikke utslippsgrenser. Usikkerhetsberegningene skal følge standard og
bør første gang utarbeides av uavhengig konsulent.
Måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte
metoder. Valgt frekvens for tredjepartskontroll og for deltakelse i ringtester skal også fremgå
av måleprogrammet. Det skal gå fram av måleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike
trinnene gir.
11.3. Kvalitetssikring av målingene
10

Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
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Bedriften er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret bl.a. ved å:
 utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal
standard benyttes. Miljødirektoratet kan videre godta at annen metode benyttes
dersom særlige hensyn tilsier det.
 bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når prøvetaking og analyse utføres av
eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten.
 delta i ringtester for de parameterne som er regulert gjennom grenseverdier når
bedriften selv analyserer
 jevnlig verifisere egne målinger med tredjepartskontroll for de parameterne som er
regulert gjennom grenseverdier
11.4. Rapportering til Fylkesmannen
Bedriften skal rapportere kjemikalieforbruk og øvrige forhold innen 1. mars året etter utslippsåret via www.altinn.no. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til
bedriftenes egenrapportering, se www.miljodirektoatet.no.
Bedriften skal i forbindelse med rapportering av utslippsdata Miljødirektoratet angi og
kommentere:
 usikkerhet i datamaterialet
 resultater fra ringtester
 resultater fra tredjeparts verifikasjon av egne målinger

12. Overvåking av resipient og rapportering
Avinor skal undersøke kvalitetselementer i grunnvannsforekomsten som kan være direkte
eller indirekte påvirket av bedriftens utslipp. Undersøkelsen må omfatte bedriftens eget
utslipp, samlet tilstand og påvirkning i vannforekomsten. Undersøkelsen kan blant annet
omfatte aktuelle kjemiske kvalitetselementer, jamfør vannforskriftens vedlegg V. Bedriften
skal dokumentere at miljøtilstanden i grunnvannsforekomsten er i samsvar med utarbeidet
miljøovervåkningsprogram.
Utslipp fra flyavising ved Høybuktmoen lufthavn skal ikke føre til negativ påvirkning av i
vannforekomstene Korsfjorden og Nuvsjokha. Dersom det skal settes i gang overvåking i
Korsfjorden og Nuvsjokha i regi av Fylkesmannen eller vannregionmyndighet, skal Avinor
bidra i et felles overvåkingsprogram med data for de kvalitetselementer i vannforekomsten
som kan være direkte eller indirekte påvirket av lufthavnens utslipp.
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.klif.no. Her finnes også oversikt over hvilken informasjon som skal
registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk.
Der det pågår overvåking i regi av fylkesmannen eller vannregionmyndighet må Avinor AS
bidra i felles overvåkingsprogram med data for de kvalitetselementer i vannforekomsten som
kan være direkte eller indirekte påvirket av bedriftens utslipp.
Resultatene fra undersøkelsen skal rapporteres innen 3 måneder etter at endelige resultater
er mottatt.
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13. Undersøkelser og utredninger
13.1 Undersøkelse av vannforekomst
Avinor plikter å bekoste eller delta i de undersøkelser som Fylkesmannen finner nødvendig
for å kartlegge anleggets forurensningseffekt på resipienten, jf. forurensningsloven § 51.
Herunder nødvendig kvalitetssikring av klassifiseringen av vannforekomster i på
Høybuktmoen lufthavn i forbindelse med rullering av Regional vannforvaltningsplan for
Troms, eller når eksisterende data er foreldet (10 år).
Forsvarsbygg kan også pålegges å betale en forholdsmessig del av kostnadene ved et
eventuelt resipientundersøkelsesprogram for området hvor skyte- og øvingsfeltet er
lokalisert.
Data som fremskaffes ved undersøkelsen av vannlokalitetene skal registreres i databasen
Vannmiljø, på samme måte som nevnt i kapittel 10.
Resultatene fra undersøkelsen skal sendes Fylkesmannen.

14. 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.

15. Eierskifte
Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen så snart som mulig og
senest én måned etter eierskiftet.

16. 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 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 forskrift11. 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.
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Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall
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17. 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 miljøgifter, jamfør punkt 2.1.
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig
av vilkårene i punkt 3 flg. eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig
betydning
Metaller og metallforbindelser:
Arsen og arsenforbindelser
Bly og blyforbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser
Krom og kromforbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser

Forkortelser
As og As-forbindelser
Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser
Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:
Vanlige forkortelser
Bromerte flammehemmere:
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)
Heksabromcyclododekan
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden
difenol)
Klorholdige organiske forbindelser
1,2-Dikloretan
Klorerte dioksiner og furaner
Heksaklorbenzen
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17)
Klorerte alkylbenzener
Pentaklorfenol
Polyklorerte bifenyler
Tensidene:
Ditalg-dimetylammoniumklorid
Dimetyldioktadekylammoniumklorid
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid
Triklorbenzen
Tetrakloreten
Trikloreten
Triklosan (2,4,4'-Trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether)
Nitromuskforbindelser:
Muskxylen
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
Dodecylfenol m. isomerer
2,4,6tri-tert-butylfenol
Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)
Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS
Perfluoroktansyre

Penta-BDE
Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE
HBCDD
TBBPA
EDC
Dioksiner, PCDD/PCDF
HCB
SCCP
MCCP
KAB
PCF, PCP
PCB
DTDMAC
DSDMAC
DHTMAC
TCB
PER
TRI

NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE

PFOS, PFOSrelaterte forbindelser
(PFOA)

Tinnorganiske forbindelser:
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Tributyltinn
Trifenyltinn
Polysykliske aromatiske hydrokarboner
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)
Bisfenol A
Dekametylsyklopentasiloksan

Vanlige forkortelser
TBT
TFT, TPT
PAH
DEHP
BPA
D5
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