Tillatelse til håndtering av næringsavfall for Bøstrand Miljø &
gjenvinning AS i Ørsta kommune
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars
1981 nr. 6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen med senere endringer er gitt på grunnlag av opplysninger
fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3 til og med
side 10. Dette tillatelsesdokumentet erstatter tillatelsesdokument 2013.186.T med endring
av 4. september 2017.
Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for
forurensningen fra virksomheten må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av
tillatelsen. Bedriften bør først kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for
slik endring.
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 Miljødirektoratet kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.
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Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 er lavest.

Endringslogg:
Endringsnummer

Endringer av

Punkt

Beskrivelse

1

Rammer for tillatelsen

Tillatelsen er basert på et årlig mottak av inntil 15 000 tonn næringsavfall fordelt på
følgende fraksjoner:
Type avfall
Ukvernet trevirke
Masser/uorganiske materialer
Papir, papp, kartong, glass
Kvernet trevirke
Blandet usortert avfall
Restavfall etter sortering
Utsortert våtorganisk avfall
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Maksimal lagringstid
12 måneder
12 måneder
6 måneder
2 måneder
1 uke
1 uke
5 virkedager, ikke over helg

Generelle vilkår

2.1
Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig
All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er
isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter
virksomheten å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige
kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår er
uttrykkelig satt grenser for.
Stoffene på prioritetslisten, oppført i vedlegg 1, er blant de mest helse- og miljøfarlige stoffene
som er i bruk. Utslipp av disse stoffene er bare tillatt dersom de er så små at de må anses å
være uten miljømessig betydning. Virksomheten skal være spesielt oppmerksom på eventuell
fare for utslipp av stoffene på prioritetslisten.
2.2
Internkontroll
Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til
internkontrollforskriften2. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at
virksomheten overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og
relevante forskrifter til disse lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.
Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse følger
av vilkår 10.1.
2.3
Plikt til forebyggende vedlikehold
For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp
skal virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig
betydning. Systemer og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert, jf.
internkontrollforskriften § 5 punkt 7.
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Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6.desember 1996.

2.4
Plikt til å gjennomføre tiltak ved økt forurensningsfare
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt
forurensning, plikter virksomheten å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere
eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille
driften.
Virksomheten skal så snart som mulig informere Fylkesmannen i Møre og Romsdal om
unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal
i tillegg varsles i henhold til vilkår 9.4.
2.5
Krav til kompetanse
Virksomheten skal ha tilstrekkelig kunnskap om avfallet til å kunne behandle og lagre mottatt
avfall, slik at det ikke oppstår utslipp eller medfører forringelse av miljøet. Virksomheten skal
i tillegg råde over tilstrekkelig kompetanse til å vurdere miljørisiko for sin virksomhet.
2.6
Informasjon til kundene
Virksomheten skal gi kundene forsvarlig informasjon med hensyn til hvilke typer avfall som
det er tillatt å levere til anlegget og hvordan avfallet skal leveres.

3.

Mottak og håndtering av avfall

3.1
Mottaket
Virksomheten skal ha rutiner for mottakskontroll som sikrer at avfall som kommer inn til
anlegget er i tråd med tillatelsen. Virksomheten må sørge for at avfallet blir sortert ut og
underlagt en forsvarlig miljømessig håndtering. Avfallet kan enten returneres
avfallsprodusent eller så raskt som mulig videresendes til godkjent mottak.
Ulovlig avfall som kommer inn skal registreres som avvik, og avfallsprodusent skal varsles om
feilleveringen. Mottakskontrollen skal også omfatte et aktivt system og rutiner som hindrer
at slike forhold gjentar seg.
3.2 Håndtering
Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Oppsamlet spill og vann som er forurenset
med farlig avfall skal håndteres som farlig avfall.
Virksomheten skal ha oppdatert driftsinstruks og føre daglig driftslogg for de deler av
anlegget der dette er nødvendig for å sikre forsvarlig drift.
3.3 Sortering og lagring av avfall
All lagring, sortering og omlasting av avfall skal foregå under tak og på tett dekke. Ukvernet
trevirke og rene masser/uorganiske materialer som av praktiske grunner ikke kan holdes
under tak, kan lagres, sorteres, kvernes og omlastes på fast dekke utendørs.

3.4 Nærmiljø
Konsesjonshaver plikter alltid å holde anlegget og områdene omkring, inkludert nærmeste
tilførselsveier i orden og fri for forsøpling. Ryddeaksjoner skal gjennomføres etter behov.
For å unngå støvproblem i nærmiljøet, skal veier og plasser gjøres rene regelmessig, eller
andre støvreduserende tiltak settes i verk.
3.5
Driftstider
Ordinær driftstid for anlegget skal være i tidsrommet fra klokka 07 til klokka 19 mandag til
fredag.
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Utslipp til vann

4.1 Generelle vilkår
Bedriften skal sørge for at håndteringen av avfall ikke medfører forurensende utslipp til vann
ved søl og lekkasjer og andre lignende diffuse utslipp. Utslippet fra oljeutskiller skal ikke
være forurenset med prioriterte stoffer, jf. vedlegg 1 i denne tillatelsen. Utførte målinger av
relevante prioriterte stoffene skal kunne dokumenteres.

4.2 Oljeholdig avløpsvann fra lager, spyle- og vaskeplasser, verksteder og lignende
Alt oljeholdig avløpsvann fra vask av biler, tanker og lignende, samt eventuell avrenning fra
flater utendørs hvor det kan oppstå oljesøl, skal renses i sandfang og oljeutskiller som er
dimensjonert etter største belastning. Nedstrøms for oljeutskilleren skal det være en
inspeksjons- og kontrollkum som gir muligheter for å ta prøver av avløpsvannet uten at det
er nødvendig å stige ned.
Virksomheten plikter å ha best mulig drift av oljeutskiller. Dette omfatter både å ha kontroll
med at oljeutskilleren har tilstrekkelig kapasitet til å behandle de faktiske belastninger, og at
driftsbetingelsene er optimale.
Oljekonsentrasjonen i utslippet fra oljeutskilleren skal ikke overstige 50 mg/l.
4.3 Overflatevann
Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører
skade eller ulempe for miljøet.

4.4 Sanitæravløpsvann
Virksomheten plikter å følge kravene kommunen stiller for utslipp av sanitæravløpsvann.
Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til å stille krav ved eventuell tilknytning til
kommunalt nett.

5. Utslipp til luft
5.1 Generelle krav
Diffuse utslipp til luft, for eksempel fra lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan
medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig.
Tiltak må gjennomføres slik at det ikke oppstår sjenerende lukt i omgivelsene fra lagret
avfall. Dersom det oppstår lukt fra avfallet som kan gi ulemper for nærmiljøet skal avfallet
fjernes umiddelbart. Virksomheten skal i sin internkontroll definere hva dette betyr i praksis
og utarbeide nødvendige rutiner for å håndtere luktende avfall.

6. Grunnforurensning og forurensede sedimenter
Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan
medføre nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.
Bedriften plikter å holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på
bedriftsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt
vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller
andre tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.
Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller forurensede
sedimenter, trenger tillatelse etter forurensningsloven, eventuell godkjenning fra
kommunen, jf. forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydning i forurenset grunn ved byggeog gravearbeider.

7. Kjemikalier
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten,
både som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler,
hydraulikkvæsker og brannbekjempningsmidler.
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal
virksomheten dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og
miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også vilkår
2.2 om internkontroll.
Virksomheten 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, jf. produktkontrolloven3.
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lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester av 11.juni 1979 § 3a.

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.4

8. Støy
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser,
målt eller beregnet som innfallende lydtrykknivå i ved mest støyutsatte fasade:
Dag
(kl. 07-19)
LpAekv12h

Kveld
(kl.19-23)
LpAekv4h

Natt
(kl. 23-07)
LpAekv8h

SønNatt
/helligdager
(kl. 23-07)
(kl. 07-23)
LA1
LpAekv16h
55 dB(A)
50 dB(A)
45 dB(A)
50 dB(A)
60 dB(A)
LpAeqT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i
antall timer.
LAFmax, som er gjennomsnittlig A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene i
perioden 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.
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

9. Energi
9.1 Energiledelse
Virksomheten skal ha et system for energiledelse i bedriften for kontinuerlig, systematisk og
målrettet vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv
produksjon og drift.

10. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning
10.1 Miljørisikoanalyse
Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse all aktivitet ved sin virksomhet med
tanke på ytre miljø. Virksomheten skal vurdere resultatene i forhold til hva den mener er
akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal
kartlegges. Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt
forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.
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Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH -forskriften) av 30. mai
2008

Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som
kan medføre forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på virksomhetens
område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal
miljørisikoanalysen oppdateres.
10.2 Forebyggende tiltak
På basis av miljørisikoanalysen skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak. Både
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten
skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.
Virksomheten plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for
akutte utslipp, inkludert akutte utslipp fra oljeutskiller(e) og som følge av brann i anlegget.
10.3 Etablering av beredskap
Virksomheten 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 i en frekvens tilpasset
virksomheten.
10.4 Varsling av akutt forurensning
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende
forskrift5 om varsling av akutt forurensning. Bedriften skal også så snart som mulig
underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.
Rutiner for varsling skal være beskrevet i bedriftens internkontrollsystem.

11. Målinger av utslipp og rapportering
11.1 Kontrollmålinger
Virksomheten skal gjennomføre kontrollmålinger av oljeinnholdet i utslippet fra
oljeutskilleren eller lignende renseinnretning. Formålet med målingene er å dokumentere at
gitte krav overholdes. Virksomhetens kontroll av egne utslipp skal være kvalitetssikret.
Analysen skal utføres av akkreditert laboratorium.
Målingene skal gjennomføres minst 4 ganger i året, en gang pr. kvartal. Målingene skal
utføres før tømming, og skal inngå i virksomhetens internkontroll.
11.2 Journalføring
Det skal føres kontinuerlig oversikt (journal) over hva slags avfall og hvilke mengder som blir
mottatt og passerer anlegget. Av journalen skal det gå fram mengder og leveringssteder for
det farlige avfallet.
11.3 Rapportering til Fylkesmannen
forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 9.juli
1992
5

Virksomheten skal årlig utarbeide en avfallsoversikt som gjør rede for mengder og typer
farlig avfall som er:
• lagret ved årets begynnelse (01.01)
• mottatt
• sendt videre
• lagret på virksomhetens område ved årets slutt (31.12)
I tillegg skal rapporten:
• Gjøre rede for eventuelle naboklager
• Inneholde resultater fra målinger av avløpet fra oljeutskiller
Denne oversikten skal sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal årlig innen 1. mars.
Skjema for rapporteringen finnes på https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Omoss/Skjema/ fram til det blir gjort tilgjengelig i Altinn.

11.4 Miljøovervåkning
Bedriften skal bidra til alle relevante miljøovervåkningsprogram som drives på
industriområdet.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal kan senere kreve at det gjennomføres nødvendige
undersøkelser for å kartlegge utslipp til ytre miljø. Utgifter til slike undersøkelser skal dekkes
av eieren.

12. Eierskifte
Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal så
snart som mulig, og senest 1 måned etter eierskiftet.

13. Nedleggelse eller stans i virksomheten
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser, 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 i Møre og Romsdal.
Alt lagret farlig avfall skal leveres til godkjent mottak eller sluttbehandling. Tiltakene som
treffes i denne forbindelse skal rapporteres til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3
måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal inneholde dokumentasjon på
disponering av det farlig avfall og navn på de virksomhetene som har overtatt avfallet.
Vi kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning samt
pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig
erstatningsansvar.
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 Møre og
Romsdal i god tid før start er planlagt.

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

