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Tillatelse til Svalbard Bryggeri til brenning av enkelte avfall sfraksjoner
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sysselmannen
på Svalbardgir SvalbardBryggeri tillatelse til brenningav maskog rent trevirke i
egenforbrenningsovnpå vissevilkår.
Vedtaketkan påklagesinnen tre uker.

Sysselmannen
på Svalbard(SMS) viser til søknadfra SvalbardBryggeri (SB) om brenningav mask
og rent trevirke, av 30.03.2015,informasjonoversendt11.07.2017og øvrig korrespondanse
og
kontakt i saken.

Søknaden
En av avfallsfraksjonenesom oppstårved bryggingav øl er mask(drav). Dette er kornavfall etter
bryggeprosessen.
SB søkerom å forbrennemaskog rent trevirke til energigjenvinningi egne
lokaler. SB regnermed ca. 125 tonn maski årettil forbrenning.De regneri tillegg med å forbrenne
ca. 100 tonn rent trevirke fra lokale entreprenørerpå Svalbard. Trevirket blandesinn i maskenslik
at de ikke trengerå bruke såmye energitil tørking av maskensamtat de får en bedreforbrenning
av masken.
Maskenvil bli avvannetfra et vanninnholdpå 78 % til 30 % før denbrennes.Mask er en homogen
avfallsfraksjon.Variasjoneni det som brennesvil værei blandingsforholdetmellom maskog rent
trevirke. SB opplyserat sammensetningen
vil bli variert for å styre prosessenbestmulig.
SB vil installereen 200 kW kjele tilpassetbruk av maskog rent trevirke som brensel.Brenselet
føresinn til kjelen med en sirkelmater.Kjelen er byggetopp slik at brenseletligger på en rist. Der
ligger brenseletstille underselveforbrenningen.
SB opplyser at kjelen de ønskerå installerefungererpå sammemåtesomen oljekjele. Det vil si at
den alltid står på, men aktiveresettervarmebehov.Dersomdet er varmebehov,såtennerkjelen
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automatisk opp og starter en komplett forbrenning. SB opplyser at kjelen har oksygenstyrt
forbrenning, dvs. automatisk innmating av brensel. Den har også automatisk regulering av primær
og sekundær luft, og automatisk regulering av røykgassvifte, og disse jobber sammen for å holde
oksygen nivået riktig til enhver tid.
SB opplyser at kjelen for forbrenning vil bli låst på 75 % effekt. Dette gjøres fordi det er mye
finstoff i brenselet. For å forbrenne dette riktig, er det viktig å senke lufthastigheten noe, slik at
partiklene brenner skikkelig opp.
Røykgassen vil bli ført ut gjennom rustfri isolert skorstein. Skorsteinen vil bli montert utenpå vegg
og avsluttes ca. 2 meter over tak. SB oppgir at lukt fra tørking, lagring og forbrenning av mask ikke
vil merkes siden tørkeluft, ventilasjon og røykgass slippes ut ca. 2 meter over tak på bryggeriets
bygg. De opplyser at pipa vil ha en høyde på ca. 10 meter over bakken.
Det har blitt gjennomført testbrenning av tørket mask ved ETA fabrikken i Østerrike. Det ble
foretatt testbrenning av forskjellige blandinger med ren mask og mask innblandet med rent trevirke
i form av flis G30. Følgende utslippsverdier ble målt ved forskjellig blandingsforhold mellom mask
og trevirke:
Last

Utslipp av støv
(mg/Nm3)

Utslipp av NOx
(mg/Nm3)

Utslipp av CO
(mg/Nm3)

100 % mask (75 % last)
50 % mask/50 % tre (100 % last)

151,9
144,4

571,9
568,1

37,5
61,9

Normalisert til 6 volum % O2

SB opplyser at ved forbrenning av 125 tonn mask og 100 tonn trevirke vil det genereres 1500 kg
aske per år. Utlekkingstester som er gjennomført på aske fra brenning av mask viser at asken
overskrider grenseverdier for utlekkingspotensial som er satt i avfallsforskriften, kapittel 9, for
avfall på deponi for inert avfall for komponentene molybden og sink.
Vurderinger fra SMS
I sml § 65 er det angitt at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for
forurensning uten at dette er lovlig etter loven her. Dette innebærer at SB ikke kan forbrenne mask i
eget anlegg uten at det er gitt tillatelse til dette fra SMS.
På fastlandet benyttes mask til dyrefor i landbruket. Dette er ikke mulig på Svalbard. SB sitter
derfor igjen med en avfallsfraksjon som det er lett å finne anvendelse for på fastlandet, men som det
medfører betydelige utgifter å bli kvitt på Svalbard. SB ønsker med bakgrunn i disse forholdene å
forbrenne mask og generere energi til egne lokaler, og vi har vurdert om dette er en akseptabel
løsning.
SB har i dialogen med SMS ytret at mask vil være å anse som biobrensel og ikke avfall. SMS har
avklart med Miljødirektoratet at mask fra produksjon av øl er avfall i henhold til definisjonene i
regelverket, og at det ikke går under definisjonen av biobrensel i avfallsforskriften, kapittel 27.
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Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg med rene brensler. Mask vil være avfall i henhold til dette
regelverket. Dette er også i tråd med de vurderinger som er gjort i dokumentet «Bedste tilgængelige
teknik (BAT) for mindre bryggerier i de nordiske lande».
Forbrenning av avfall er ikke regulert i miljøregelverket for Svalbard. Vi har derfor lagt
fastlandsregelverket på dette området til grunn i våre vurderinger, selv om det ikke er gjeldende på
Svalbard. Dette er gjort for å ha en miljøfaglig standard å veie utslippene fra anlegget som SB
ønsker å installere, opp mot.
Mask vil ha noe lignende egenskaper som biobrensel, og vi har med bakgrunn i dette lagt
utslippsgrensene for fast biobrensel som er angitt i avfallsforskriften, kapittel 27 til grunn for våre
vurderinger av utslippsnivå fra testbrenningen. Testbrenningen viser at det vil være lave utslipp ved
forbrenning av mask, og lavere enn utslippsgrensene som er satt for brenning av fast biobrensel ved
normal drift. SB har vist ved målinger at de overholder grensene som er satt i forskrifta. Med
bakgrunn i dette finner vi å kunne tillate brenning av mask og rent trevirke ved SB ved de
utslippsnivåer som er angitt i søknaden.
SB vil installere forbrenningsovn med effekt < 1 MW og de har dokumentert at utslippene vil ligge
på lavere nivå enn utslippsgrensene som er satt for brenning av fast biobrensel i henhold til
forurensningsforskriften, kapittel 27. Vi ser ikke behov for å sette spesifikke utslippsgrenser på
dette utslippet, men har stilt krav om målinger for å dokumentere hvilke utslipp som vil finne sted.
Det er potensiale for at det kan bli dannet dioksiner når trevirke som har vært påvirket av saltvann
forbrennes ved så lav temperatur som den skisserte ovnen vil ha. Forbrenning ved så lav temperatur
kan gi dioksindannelse dersom det er klor tilstede. Med bakgrunn i dette har vi stilt krav om at det
ikke er tillatt å brenne trevirke som kan ha vært påvirket av saltvann.
Deponiet i Adventdalen har tillatelse til å deponere blant annet slagg og aske fra energiverket i
Longyearbyen, ut fra en spesifikk vurdering som er gjort av disse fraksjonene. Vi gjør oppmerksom
på at deponiet i Adventdalen ikke har tillatelse til å ta imot aske fra forbrenning av mask.
I forurensningsforskriften, kapittel 27, er det stilt krav om at for nye forbrenningsanlegg/
fyringsenheter 1<5 MW skal skorsteinshøyden fastsettes ut fra spredningsberegninger eller andre
metoder basert på utslippets størrelse, høyde på nærliggende bygg, luftinntak og topografi, samt
avstand til disse. Vi har ikke stilt krav om at SB må gjøre disse vurderingene for sitt anlegg. Ovnen
de vil installere er på 200 kW, og er dermed mindre enn fyringsenhetene som er regulert i
avfallsforskriften, kapittel 27. I tillegg er SB lokalisert i et industriområde og det ligger ikke
privatboliger i dette området. Den skisserte plasseringen av skorsteinen, og opplysninger om utslipp
fra anlegget, tilsier at det ikke vil bli problemer med utslipp eller lukt fra anlegget.
Vedtak
Tillatelse til brenning av enkelte avfallsfraksjoner gis med hjemmel i sml § 58 tredje ledd bokstav
b). Tiltaket skal gjennomføres som angitt i søknaden av 30.03.2015 og i samsvar med vilkårene som
er gitt under.
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Tillatelsen gis på følgende vilkår:
 Tillatelsen gjelder fra dags dato.
 Det gis tillatelse til å brenne 125 tonn mask og 100 tonn rent trevirke i anlegget per år.
 Ansvarlig for anlegget plikter å forsikre seg om at brensel som benyttes er rent. SB kan bare
brenne rent trevirke, som ikke har vært påvirket av saltvann, i tillegg til mask.
 Det er ikke tillatt å brenne andre avfallsfraksjoner i anlegget.
 Brenselet skal være i en form som er teknisk egnet for anlegget. Dette gjelder for eksempel
kornstørrelse/oppmalingsgrad, brennverdi og vanninnhold.
 Det er ikke tillatt å brenne mask ved opp- eller nedkjøring av anlegget eller ved
driftsproblemer med forbrenningsprosessen.
 Anlegget skal ha oksygenstyrt forbrenning.
 Utslippsnivå av støv, NOx og CO som angitt i søknaden skal overholdes.
 SB skal annet hvert år foreta tre støvmålinger gjennom en sekstimers periode og seks
separate målinger a ½ time av CO, av hver skorstein.
 Utslippsmålingene skal gjennomføres slik at måleresultatene er representative for normal
drift. Prøvetaking og analyse skal gjennomføres etter Norsk Standard (NS) der slik standard
finnes. Annen metode kan brukes dersom det kan dokumenteres at metoden gir minst
samme nøyaktighet som NS. Prøvetaking og måling skal være kvalitetssikret.
 SB skal fortløpende journalføre opplysninger om følgende:
o Forbruk av type og mengde brensel.
o Håndteringen av avfall fra forbrenningsprosessen.
o Resultater av utslippsmålinger.
Opplysningene skal tas vare på i minst fem år og være tilgjengelig ved kontroll eller på
forespørsel fra SMS.
Klageadgang
Vedtaket om tillatelse til brenning av enkelte avfallsfraksjoner kan påklages etter forvaltningsloven
§§ 28 og 29 innen tre uker fra vedtaket ble mottatt. Klageinstans er Miljødirektoratet. En eventuell
klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal sendes SMS.

Med hilsen

Paul Lutnæs
fungerende miljøvernsjef

Eli Mathisen
rådgiver forurensning

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskreven signatur
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Mottakere:
Svalbard Bryggeri AS
Kopimottakere:
Miljødirektoratet

