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1. Produksjonsforhold og utslippsforhold
Tillatelsen omfatter:


Produksjon av elektrisk kraft og varme i eksisterende kullfyrt kraftvarmeverk i
Barentsburg og på Heerodden, samt 3 reservekraftanlegg (diesel) i Barentsburg.
Kraftvarmeverket i Barentsburg har en kapasitet på ca. 30 000 tonn kull per år.
Kull som brennes i energiverkene skal ikke ha hatt kontakt med sjøvann.



Utvinning av kull fra gruvene i Barentsburg, lager for kull, og for omlasting av kull
for utskipning med båt. Transport av kull til overflaten og til kullager skjer ved
hjelp av overbygde transportbånd. Tillatelsen baseres på et maksimalt uttak på
120.000 tonn kull per år. Eksisterende kullager har en kapasitet på 170.000 tonn.



Eldre deponi for hovedsakelig scheiderstein fra gruvevirksomheten og slagg/aske
fra kraftverkene



Nytt deponi for scheiderstein fra gruvevirksomheten og slagg/aske fra kraftverkene
som tas i bruk ved avvikling av det gamle deponiet. Deponering av inntil
200 tonn/år inert bygningsavfall og glass innenfor et avgrenset område på
deponiet.



Deponering av spesifiserte typer avfall i Gruvegang 5 (5te sørlige gruvegang) (i en
lengde på 600 meter) jf. pkt. 9.3 Deponering av avfall i Gruvegang 5. Deponiet skal
være avlåst for å hindre uvedkommende adgang til deponiområdet.

Øvrige deler av virksomheten til Trust Arcticugol, som ikke er direkte relatert til driften av
ovennevnte anlegg og installasjoner, omfattes ikke av tillatelsen.
Ved endringer av anlegg eller driftsmessige forhold som kan ha miljømessig betydning, skal
Trust Arcticugol 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 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 miljøgifter 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.

Tillatelse nr. 2010.110.T
Tillatelse gitt: 1.juli 2010| Sist endret: 20.desember 2019

Side 2 av 22

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 er satt uttrykkelig
grenser for gjennom vilkår i pkt. 3.
For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal
eventuell reduksjon av produksjonsnivået medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene.
Bedriften skal tilstrebe en best mulig energiutnyttelse i kraftproduksjonen (energieffektiv
drift) for å unngå unødvendig spill av energi og dermed unødvendige utslipp.

2.4 Tiltak ved økt forurensningsfare
Dersom det oppstår fare for økt forurensning som følge av unormale driftsforhold eller av
andre grunner, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere
eller redusere den økte forurensningsfaren, eventuelt redusere eller innstille driften.
Bedriften skal så snart som mulig informere Miljødirektoratet om unormale forhold som har
eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt. 10.4.

2.5 Skriftlige rutiner for oppfølging av tillatelsen (internkontroll)
Bedriften plikter å etablere skriftlige rutiner (internkontroll) som skal sikre og
dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen og relevante bestemmelser i
lover og forskrifter om miljøvern på Svalbard. Bedriften skal holde internkontrollen
oppdatert.
Bedriften skal til enhver tid ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning
og kunne redegjøre for risikoforhold.

Tillatelse nr. 2010.110.T
Tillatelse gitt: 1.juli 2010| Sist endret: 20.desember 2019

Side 3 av 22

3. Utslipp til vann
3.1. a) Prosessavløpsvann
Trust Arcticugol skal ha kontroll med alle prosessavløp og utslipp til elver og fjord fra
virksomheten i Barentsburg, inkludert Heerodden og deponiområdene.
Alle avløp og utslipp fra virksomheten skal være dokumentert i flytskjemaer som viser
hvilke utslippskilder som ledes til den enkelte avløpsledning og utslippspunkt. Opplysninger
om mengder og innhold i avløpsvannet i hvert utslippspunkt skal fremgå i skjemaet.
Alle avløpsledninger, dreneringveier for overvann og sigevann fra deponiene, samt alle
utslippspunkt til resipienter skal være inntegnet og koordinatfestet på kart.

3.1. b) Smeltevann fra gruvene
Smeltevann som trenger inn i gruva (angitt til gjennomsnittlig 40 m3 per time) skal samles
og føres ut av gruva via egen avløpsledning slik at minst mulig partikulært materiale eller
annen forurensing følger med. Ved behov skal det etableres en sedimentfelle for å fange
opp partikulært materiale.
Smeltevannet skal ledes bort på en måte som gjør at landskap og økosystemer nedstrøms
utslippspunktet påvirkes i minst mulig grad og slik at det ikke oppstår nevneverdige
erosjonsskader eller avsetninger av kullstøv.

3.2. Kjølevann
Kjølevann skal føres ut i Grønfjorden på en slik måte at innblandingen i vannmassene blir
best mulig og utslippet ikke medfører temperaturendringer av betydning i resipienten.
Utslipp av kjølevann med frysevæske eller begroingshindrende midler er ikke tillatt.

3.3. Avrenning fra utearealer inkludert kullagre og omlastingspunkter
Avrenning av kullstøv og annen forurensning til sjø og land fra utearealene skal begrenses
mest mulig, inkludert sigevann fra kullagre, omlastingspunkter og kaiområdet.
Overvann skal føres utenom kullagre og omlastingspunkter for kull, om nødvendig med
avskjærende grøfter.

3.4. Oljeholdig avløpsvann
Oljeholdig avløpsvann fra tankestasjoner for kjøretøyer, verksteder eller andre steder hvor
det kan være fare for spill av petroleumsprodukter, skal samles opp og renses i
oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet før utslipp. Oljeavskilleren skal være tilstrekkelig
dimensjonert, og det skal foreligge skriftlige rutiner for trygg tømming og rensing.

3.5. Sanitæravløpsvann
Trust Arcticugol skal følge retningslinjer for utslipp av sanitæravløpsvann som fastsettes av
Sysselmannen på Svalbard.

3.6. Mudring
Dersom det som følge av bedriftens virksomhet er nødvendig å mudre, skal det innhentes
egen tillatelse til dette fra Sysselmannen på Svalbard.
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4. Utslipp til luft

4.1. Utslippsbegrensninger
Følgende utslippsgrenser gjelder for kullkraftverket i Barentsburg:
Utslippskomponent

CO
CO2
NOx
SO2
Støv
Hg3

Konsentrasjons- Utslipp per
Utslipp per
grenser
år (tonn)
år (tonn)
3
1
Fra 1.1.2011 Fra 1.1.2015
(mg/Nm )
2
100
120 000
6502
240
800
2400 4
5002
180

Normalisert til 6 vol % O2 og tørr gass, temp. 273 K og trykk 103,1 kPa.
Timemiddelverdi
3 Utslippsgrense kan bli fastsatt senere
4 Ved fastsetting av utslippsgrense for SO har Miljødirektoratet lagt til grunn et maksimalt
2
svovelinnhold i kull som brennes i energiverket på 4 %. Miljødirektoratet tar forbehold om at det
senere kan bli krevd rensing av SO2-utslippene (endret 9.4.2015).
1
2

Det er inntil videre ikke satt spesifikke grenser for utslipp fra energiverket på Kapp Heer.
Bedriften skal kontinuerlig vurdere mulighetene for å oppnå ytterligere utslippsreduksjoner
ut fra prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikker. På grunnlag av utslippsmålinger,
jf. punkt 11.1. Utslippskontroll, vil utslippsgrensene kunne bli justert og utvidet til å
omfatte flere komponenter.
Diffuse utslipp av støv fra produksjonsprosesser, utearealer og renseanlegg skal til enhver
tid begrenses mest mulig.

4.2. a) Utslipp fra reservekraftstasjon og oljefyrte kjeler tilknyttet fjernvarmenettet
Utslipp fra anlegg for produksjon av reservekraft og/eller varme skal til enhver tid
begrenses mest mulig gjennom fyring med rene brensler og fokus på vedlikehold. Olje,
gass, kull og rent biobrensel, som for eksempel ubehandlet trevirke, er rene brensler.
Treavfall som er forurenset med fremmedstoffer i form av malte flater, impregnering, lim,
plast, metall og papir er ikke rene brensler. Treavfall som kan inneholde miljøgifter som
PCB, PAH, tungmetaller, halogener (fluor, klor, brom, jod) inkludert trevirke som har vært
i kontakt med sjøvann, er heller ikke rene brensler.
Ytterligere utslippskrav vil kunne bli fastsatt senere.
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4.2. b) Utslipp fra kraftvarmeverket i Kapp Heer
Det gis tillatelse til å brenne maksimalt 2 tonn spillolje per år i kraftvarmeverket på Kapp
Heer. Oljen som tillates brent kommer fra utskifting av olje fra vedlikehold av de tre
dieseldrevne reservekraftverkene i Barentsburg. Før spilloljen brennes i anlegget skal Trust
Arcticugol analysere en representativ prøve av oljen for å kontrollere at oljen ikke
inneholder forurensninger som halogener eller kvikksølv.

4.2. c) Innblanding av rent returtrevirke (flis) i kullfyrte kjeler i Barentsburg
Trust Arcticugol gis tillatelse til innblanding av rent trevirke (flis), som stammer fra
russiske bosetninger på Svalbard, i kullfyrte kjeler i kraftvarmeverket i Barentsburg.
Trust Arcticugol skal sikre at returtreflis som blandes inn på kullfyrte kjeler i
kraftvarmeverket, er sortert og ikke inneholder forurensninger. Trevirke med malte flater,
impregnering, lim, plast, metall og papir regnes ikke som rene brensler og tillates ikke
brent. Trevirke som kan inneholde miljøgifter som PCB, PAH, tungmetaller, halogener
(fluor, klor, brom, jod) inkludert trevirke som har vært i kontakt med sjøvann, regnes
heller ikke som rene brensler og tillates ikke brent.
Trust Arcticugol skal ha en skriftlig prosedyre/rutine for kontroll av returflisen, som sikrer
at det trevirket som brennes i kjelanleggene ikke er forurenset. Som en del av rutinen skal
Trust Arcticugol analysere prøver av returtreflis minimum en gang per måned. Resultatet
fra analysene må foreligge før returtreflis kan blandes inn og fyres på kjelene.

4.3. Krav til utslippspunkter fra energianleggene
Avgasser fra eksisterende anlegg/prosessenheter tillates ledet ut gjennom de eksisterende
utslippssystem/utslippspunkter 45 meter over bakkenivå.
Ved etablering av nye utslippspunkter, skal utslippshøyder bestemmes av beregninger
basert på tillatt utslippsmengde, eksisterende bakgrunnskonsentrasjon og de ugunstigste
spredningsforhold som kan forekomme, slik at konsentrasjoner av aktuelle
forurensningskomponenter på bakkenivå eller ved nærliggende luftinntak ikke blir
uakseptabelt høye. Det skal brukes kompetent ekstern bistand til beregningene.
Prøvetakingspunkter skal etableres på steder som gjør det mulig å ta prøver av utslippene
i henhold til internasjonalt aksepterte standarder.

4.4. Utslipp fra transport, omlasting og lagring av kull
Utslippene av kullstøv fra transport, omlasting og lagring av kull skal til enhver tid
begrenses mest mulig.
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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. Trust Arcticugol plikter å holde
løpende oversikt over 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
Sysselmannen på Svalbard varsles om dette.
Graving, mudring eller andre tiltak i forurenset grunn eller forurensede sedimenter, krever
egen tillatelse etter svalbardmiljøloven.

6. Testing og substitusjon av kjemikalier og stoffblandinger
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten,
herunder hjelpekjemikalier som vaskemidler, hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler
m.m.
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning,
skal bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og
miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også
punkt 2.5 om internkontroll/skriftlige rutiner for oppfølging av tillatelsen.
Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det
skal foretas en løpende vurdering av faren for skade på helse og miljø forårsaket av de
kjemikalier som benyttes og av mulige alternativer. . 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.1
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 REACHregelverket2.

7. Støy
Støygrenser kan bli fastsatt på et senere tidspunkt dersom det viser seg å være behov for
det.

8. Energi
Trust Arcticugol skal fortløpende vurdere tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest
mulig energieffektiv drift og sørge for å utnytte mest mulig av overskuddsenergien som
oppstår i virksomheten.
Energiforbruk i kullkraftverk og i reservekraftanlegg skal beregnes og rapporteres årlig jf.
punkt 11.4 Rapportering til Miljødirektoratet.
1
2

Jf svalbardmiljøloven § 10, annet ledd.
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008
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9. Avfall
9.1 Generelle krav
Trust Arcticugol 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. Avfall skal i størst mulig grad gjenbrukes
lokalt eller leveres til godkjent mottak for gjenvinning, for eksempel til avfallsanlegget i
Longyearbyen. Det er forbudt å tømme, etterlate eller oppbevare avfall slik at det kan
virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Utslipp av miljøgifter er
forbudt. Brenning av avfallsfraksjoner i kjelanleggene er ikke tillatt med mindre det er gitt
spesifikk tillatelse til det. Åpen brenning av avfall er ikke tillatt.
Trust Arcticugol skal ha en avfallsplan for gruvevirksomheten og for energiverkene i
Barentsburg og på Kapp Heer som en del av sin internkontroll (skriftlige rutiner). Planen
skal omfatte alle avfallstyper, med anslag over mengder, og skal beskrive rutiner for
lagring og avfallshåndtering. Den skal også inneholde kart som viser hvor de forskjellige
typene avfall er lagret og håndtert. Avfallsplanen skal holdes oppdatert.
All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 2.5 Skriftlige
rutiner for oppfølging av tillatelsen etter svalbardmiljøloven (Internkontroll) og
punkt 10 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning. Lagret avfall
skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret. Avfallslager skal være sikret slik at
uvedkommende ikke får adgang. Avfall som ved sammenblanding kan gi fare for brann,
eksplosjon eller dannelse av farlige stoffer skal lagres med nødvendig avstand.
Trust Arcticugol plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i
overensstemmelse med både de gjeldende bestemmelsene etter svalbardmiljøloven,
herunder forurensningsforskriften3, og vilkårene i denne tillatelsen.

9.2. Produksjonsavfall
Bedriften har tillatelse til å deponere scheiderstein fra gruvedriften og slagg/aske fra
kraftvarmeverkene på de deponier som er beskrevet under, med tilhørende vilkår.
9.2.1 Tillatelse til eksisterende deponi for scheiderstein og slagg/aske nord for Barentsburg
(endret 20.12.2019)

Deponiet er etablert i et område ca. 1 km nord for Barentsburg, på sjøsiden av veien og
avgrenset som vist i gjeldende arealplan. Det gis tillatelse til fortsatt deponering av
følgende typer avfall
 Scheiderstein
 Slagg og aske
 Matavfall, jfr. vilkår i punkt 9.3
 Muddermasser, jfr. vilkår i pkt. 9.4
Tillatelsen gjelder fram til nytt deponi sør for Barentsburg tas i bruk.

3

Forskrift om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard av 24.06.2002, nr. 724.
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Trust Arcticugol skal utarbeide en plan for avslutning og etterdrift som skal oversendes
Miljødirektoratet seneste en måned før avslutning. Planen skal omfatte landskapsmessige
tilpasninger og nødvendige tiltak for å sikre kontrollert avrenning og stabile forhold i
deponiet. Når tiltakene i avslutningsplanen er gjennomført, skal Miljødirektoratet varsles
for å kunne foreta en sluttinspeksjon,
Trust Arcticugol skal også utarbeide et program for kontroll og overvåkning som skal følges
i en periode på 5 år. Behovet for videre kontroll og overvåkning vil bli vurdert når denne
perioden er over.
9.2.2 Tillatelse til nytt deponi for scheiderstein og slagg/aske
(ny bestemmelse 20.12.2019)

Bedriften har tillatelse til å etablere nytt deponi for scheiderstein med beliggenhet 3,5 km
sør for tettstedet Barentsburg, langs sjøsiden av veien. Deponiet vil ha en utbredelse på
136 dekar og en levetid på ca. 20 år.
Tillatelsen gjelder under forutsetning av godkjent arealplan og nødvendige tillatelser fra
grunneier for området.
Tillatelsen gjelder for deponering av totalt inntil 1,2 mill. m3 avfall bestående av:
 Inntil 35000 tonn/år scheiderstein
 Inntil 18000 tonn/år slagg og aske
 Inntil 1000 m3 /år muddermasser, jfr. vilkår i pkt. 9.4
 Inntil 200 tonn/år inert glass og bygningsavfall i en egen inngjerdet celle på
deponiområdet, jf vilkår i pkt 9.5
Det stilles følgende krav til utforming og drift:
- Deponiet skal avgrenses slik det er redegjort for i konsekvensutredningen av
01.04.2018, pkt. 3.2, men med minimum 90 meters avstand til strandkanten
- Scheiderstein og slagg skal deponeres vekselsvis i lag av inntil 1 meters tykkelse og
med god komprimering av hvert lag.
- Overflaten av deponiet skal ha jevn helning mot sjøen for å sørge for god avrenning
og begrense inntrengning av vann i deponiet.
- Oppfylling skal starte nedenfra. Fyllingsfoten må etableres med en skråningshelning
som sikrer tilfredsstillende stabilitet (vurdert av Norges Geotekniske Institutt til å
være maksimalt 14 prosent, eller 1:4)
- Det skal etableres en ny eller utbedret avledningsgrøft i overkant av deponiet med
kapasitet til å ta unna økte mengder med smeltevann som følge av klimaendringer
- Sigevann og avrenning av overflatevann på deponiet skal samles opp og ledes
kontrollert ut av deponiområdet via bekkeløpene på nord- og sørsiden og en
avledningsgrøft i underkant av deponiet. Fra avledningsgrøften skal vannet ledes
videre i åpen grøft til Grønfjorden.
- Deponiet skal planlegges og driftes slik at naturinngrep og skader på
omkringliggende områder blir så begrenset som mulig. Det skal være enkelt å sette
i verk avbøtende tiltak, som kalking eller rensing av sigevann, dersom dette senere
viser seg å være nødvendig.
- Det skal foreligge en plan for oppbygging og seksjonsvis avslutning av deponiet
- Det skal foreligge skriftlige prosedyrer og kontrollrutiner for driften
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-

9.3

Overvåkning av sigevannet skal skje ved månedlig måling av vannføring og analyse
av vannkvalitet i de punktene som er foreslått av Trust Arcticugol i brev av 4.3.2019
(136h).

Matavfall

(endret 20.12.2019)
Bedriften har på visse vilkår tillatelse til å deponere 40 tonn matavfall per år på
scheidersteindeponiet nord for Barentsburg, mot Kapp Heer. Tillatelsen gjelder inntil nytt
deponi for scheiderstein blir tatt i bruk.
Metode for deponering skal følge teknisk beskrivelse som angitt i søknaden datert
25.05.2016 og i tilleggsopplysninger oversendt 24.04.2017. Trust Arcticugol skal etablere
gode prosedyrer og rutiner for deponering, som sikrer tilstrekkelig overdekking av avfallet
og forhindrer at det oppstår luktulemper eller problemer med tiltrekning av dyr, som f.eks.
isbjørn.
Matavfall blir ikke tillatt deponert på det nye deponiet for produksjonsavfall (omtalt under
pkt. 9.2.2).

9.4 Muddermasser
(endret 20.12.2019)
Miljødirektoratet gir på visse vilkår tillatelse til å deponere avvannede muddermasser fra
mudring av seilingsdyp utenfor kai i Barentsburg på deponi for scheiderstein:
-

-

-

-

Trust Arcticugol kan årlig deponere inntil 1000 m3 avvannede muddermasser fra
vedlikeholdsmudring av seilingsdyp utenfor kai i Barentsburg på eksisterende
scheidersteindeponi jf. tillatelse fra Sysselmannen datert 30. 05.2017. Massene skal
deponeres slik at de blir liggende i deponiet og ikke medfører økt avrenning av
miljøgifter. Massene kan deponeres innenfor samme celle/delområde som
bygningsavfall, jfr. pkt 9.5
Deponering skal foregå som beskrevet i søknaden datert 23.12.2016 og tilleggsopplysninger oversendt 24.04.2017.
Trust Arcticugol skal etablere skriftlige prosedyrer og rutiner som sikrer at
deponering gjennomføres i henhold til tillatelsen, og sikrer miljømessig forsvarlig
håndtering av muddermassene på området.
Etter deponering skal muddermassene dekkes over med minst en meter tykt lag
med scheiderstein. Deponioverflaten skal planeres og deretter komprimeres med
veivals for å redusere vanngjennomtrengning gjennom mudringsmassene og risiko
for partikkelspredning.
Trust Arcticugol skal rapportere deponert mengde muddermasser innen 1. mars det
påfølgende år i årlig rapport om drift og utslipp til Miljødirektoratet, samt hvordan
vilkårene er overholdt og eventuelle avvik fra tillatelsen.
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9.5 Inert bygningsavfall og glass
Miljødirektoratet gir på visse vilkår tillatelse til å deponere inert bygningsavfall og glass
innenfor deponiområdet for produksjonsavfall.
-

-

Avfallet skal deponeres i en egen celle, dvs innenfor en avgrenset del av
deponiområdet.
Området skal være inngjerdet og avstengt for å unngå ferdsel.
Sigevann fra deponicellen skal samles opp og ledes kontrollert ut av området.
Trust Arcticugol skal etablere skriftlige prosedyrer og rutiner som sikrer at
deponering gjennomføres i henhold til tillatelsen og sikrer miljømessig forsvarlig
håndtering av avfall og sigevannet
Avfallet kan overdekkes med scheiderstein.

9.6. Farlig avfall
Bedriften plikter å håndtere farlig avfall slik at det i minst mulig grad fører til
skade/ulempe i omgivelsene. Med farlig avfall menes avfall som er klassifisert som farlig
avfall i henhold til forurensningsforskriften4.
Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innendørs og på tett dekke5 med
oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom virksomheten
kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god
miljøbeskyttelse.
Det farlige avfallet skal leveres til godkjent mottak i Longyearbyen minimum en gang
hvert kalenderår.
Sluttbehandling av farlig avfall som brenning og deponering tillates ikke, med mindre det
er gitt særskilt tillatelse til det. Farlig avfall som lagres midlertidig i påvente av levering
til godkjent avfallsmottak skal lagres forsvarlig på egen avlåst lagringsplass.
Farlig avfall skal merkes og deklareres slik at transportør og mottaker i Longyearbyen har
grunnlag for videre forsvarlig behandling.
Farlig avfall tillates ikke blandet med husholdnings-/næringsavfall eller annet farlig avfall.
Særlige vilkår er fastsatt i punkt 9.6 Deponering av avfall i Gruvegang 5.
9.6.1 Håndtering av medisinsk avfall/smittefarlig avfall fra sykehuset i Barentsburg
(Endret 20.12.2019)

Trust Arcticugol gis tidsbegrenset tillatelse, gjeldende fram til 31.12.2021, til å forbrenne
små mengder medisinsk avfall på den kullfyrte kjelen på Kapp Heer. Det legges til grunn at
4 – 7 kg medisinsk avfall forbrennes per uke, maksimalt 12 kg per uke. Avfallet skal mates
inn på kjelen i små doser over 1 – 2 døgn og blandes med kull som kjelen fyres med.

Forskrift om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard datert 24.06.2002, nr. 724
Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de aktuelle
materialer/avfallstyper.
4
5
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9.7. Deponering av avfall i Gruvegang 5 (5te sørlige oppfaringsort)
(ny bestemmelse 20.12.2019)

Det gis tillatelse til å deponere totalt 1100 m3 avfall i Gruvegang 5 fram til utgangen av år
2028. Tillatelsen gjelder for de typer og mengder avfall som er gjengitt under og på de
vilkår som fremgår av punkt 9.7.1-9.7.4. Avfallstyper som ikke står oppført i tabellen under
er ikke tillatt å deponere i gruvegangen, herunder EE-avfall6 som skal leveres til godkjent
mottak.
Type avfall

Avfallskode EALkode
NS9431

PCB-holdig trevirke
PCB-holdig betong
Annet PCB-holdig
bygningsmateriale som isolerglass,
fugemasse
PVC-impregnerte materialer
Tjærepapp/ruberoid
Bildekk
Blandet gummiavfall
Asbestholdige materialer
Mineralull
Tekstil og lær
Møbler og inventar
Utrangert isolasjon med
miljøskadelige blåsemidler som KFK
og HKFK
Husholdnings- og bygningsglass

7210
7210
7211

Uorganisk bygningsavfall (gips,
sementert stukkatur, porselen og
keramiske artikler, mm)

1611, 1612,
1615, 1618

-

-

1723
1621
1811
1899
7250
1617
1911
1912
1732

170902
170106

/ 7152
- 1814

(170301)

170605
/ (7155)
/ 7157

170603

Maksimalt
volum
(m3)
2018-2028

Beskrivelse

100
20
19

150
33
65
83
308
124
120
59
1

Gulvbelegg og møbler

Transportbånd?

1311 – 1312

6 EE-avfall omfatter utstyr som har inneholdt PCB (avfallskode NS 7210): transformatorer, kondensatorer, lysrørarmaturer og

isolerhylser for gjennomføring av høyspenning
kuldemøbler og andre store husholdningsapparater (avfallskode NS 1502)
støvsugere og andre rengjøringsapparater, strykejern, brødristere, barbermaskiner og apparater av lignende art og størrelse
(avfallskode NS 1503)
Kabler og ledninger, optiske fiberkabler og lignende (avfallskode NS 1504
Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr som PC-er, skrivere, telefoner og andre produkter og utstyr av lignende
art (avfallskode NS 1505)
Varmtvannsbeholdere, varmepumper, luftkondisjoneringsapparat, termometer og utstyr av lignende art (avfallskode NS 1507)
Blandet EE-avfall (avfallskode NS 1599)
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9.7.1 Utredningskrav
-

-

Alle dreneringsveier for sigevann fra deponiet/gruvegangen skal være kartlagt,
inkludert mulig avrenning via Kontraktagruva. Kartleggingen skal danne underlag for
utarbeidelse av overvåkningsprogrammet som er omtalt i punkt 9.7.3.
Trust Arcticugol skal utarbeide en driftsplan med prosedyrer og rutiner for
avfallsmottak og -plassering, vedlikehold, kontroll og overvåking av deponiet i
driftsfasen. Planen skal innfri kravene i punktene 9.7.2-9.7.5. og inngå i bedriftens
internkontrollsystem.

9.7.2 Krav til driften av deponiet
-

-

Alt avfall som deponeres skal kontrolleres og registreres før deponering
(avfallstype, Norsk Standard avfallskode/EAL-kode, og mengde). Det skal
utarbeides et kart over gruvegangen/deponiet der plassering av ulike avfallstyper i
deponiet merkes av (angitt med UTM-koordinater).
Avfall skal plasseres slik at avrenning føres mot deponiåpning/stoll 1.
Deponiet skal være tilgjengelig for inspeksjon fra miljømyndighetene ved
Miljødirektoratet/Sysselmannen/Bergmesteren for Svalbard.
Trust Arcticugol skal løpende vurdere muligheten for materialgjenvinning som
alternativ til deponering av avfallet.
Deponiområdet skal være omfattet av risikovurderingen og planer for sikkerhet,
beredskap og risikoreduserende tiltak som gjelder for gruvedriften som helhet.
Deponiet skal være avlåst for å hindre uvedkommende adgang.

Bedriften plikter å sørge for vedlikehold, kontroll og overvåking av deponiet så lenge det
etter forurensningsmyndighetens vurdering er nødvendig.
9.7.3 Overvåkingsprogram
Trust Arcticugol skal etablere et program for årlig prøvetaking og overvåking av utslippene,
jfr. pkt 11. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å dokumentere eventuell påvirkning
på resipienter og naturmiljø. Parametere som overvåkes skal være relevant for avfallet
som deponeres og minimum omfatte PCB, klororganiske forbindelser, PAH, myknere (DEHP
m.fl.), bromerte flammehemmere (sum) og tungmetaller.
Av sikkerhetsmessige årsaker må det også treffes tiltak for å ha kontroll med utvikling,
opphopning og spredning av deponigass.
9.7.4 Rapportering
Årlig rapportering for deponiet skal minimum omfatte:
 Totalt deponert avfallsvolum og deponiets gjenværende kapasitet
 Typer og mengder avfall for rapporteringsåret avmerket på kart
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Relevante overvåkingsdata (konsentrasjon av aktuelle komponenter, redegjøre for
eventuelle endringer i utslippsforhold fra deponiet og beregne totale utslipp).

Rapportering skal skje senest 1. mars påfølgende år til Miljødirektoratet, jf. punkt 11.4
9.7.5 Avslutning og etterdrift
Avslutning og etterdrift av deponiet skal følge en foreløpig plan for avslutning- og
etterdrift, samt eventuelle andre krav som fastsettes av forurensningsmyndigheten.
Gruvegangen skal fylles opp og lukkes seksjonsvis. Miljødirektoratet skal varsles i rimelig
tid før en seksjon avsluttes og lukkes slik at det er mulig å gjennomføre inspeksjon i
forkant.
Plan for avslutning og etterdrift skal sendes Miljødirektoratet innen 1.april 2020.
Endelig avslutnings- og etterdriftsplan skal sendes til Miljødirektoratet for behandling i god
tid og senest et halvt år før deponering avsluttes.
Når deponiet er endelig avsluttet, skal den driftsansvarlige sørge for vedlikehold,
overvåking og kontroll i en etterdriftsfase. Den driftsansvarlige skal underrette
forurensningsmyndigheten om enhver betydelig skadevirkning på miljøet som avdekkes ved
kontroll- og overvåkingsprosedyrene.

10. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning
10.1. Miljørisikovurdering
Trust Arcticugol skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Den skal
omfatte alle forhold og aktiviteter som kan medføre akutt forurensning med fare for helseog/eller miljøskader, både inne på bedriftens område og utenfor. Det gjelder også
oppbevaring av farlige avfall og kjemikalier og miljørisiko forbundet med eldre
forurensninger i grunnen.
Miljørisikovurderingen skal identifisere potensielle kilder til akutt forurensning av vann,
grunn og luft og beskrive naturverdier og sårbare områder som kan skades av et
uhellsutslipp. Det skal gjøres en vurdering av sannsynlighet for at de enkelte
naturverdier/områdene kan skades ved ulike utslippsscenarier, med en tilhørende
vurdering av konsekvenser.
Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikovurderingen oppdateres.

10.2. Forebyggende tiltak
På basis av miljørisikovurderingen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal
ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene. Dersom miljørisikoanalysen
avdekker fare for uhell med svært store konsekvenser, skal tiltak for å redusere denne
risikoen vurderes særskilt.
Tillatelse nr. 2010.110.T
Tillatelse gitt: 1.juli 2010| Sist endret: 20.desember 2019

Side 14 av 22

10.2.1 Tanklagring av helse- og miljøfarlige kjemikalier
Tanker på 10 m3 eller mer og som inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier, herunder
petroleumsprodukter, skal være sikret mot utslipp til miljøet.
a) Kompetanse: Personer som deltar under planlegging, bygging, drift, vedlikehold eller
andre operasjoner knyttet til tanker for farlige kjemikalier, skal ha relevant kompetanse.
b) Tankanleggets konstruksjon: Tankanlegget skal være egnet for formålet slik at faren for
forurensning minimaliseres. Blant annet skal materialvalg, valg av plassering, sikringstiltak
og dimensjonering med videre være slik innrettet at faren for forurensning minimaliseres.
c) Barrierer: Tankanlegget skal sikres med nødvendige barrierer mot hendelser som kan
medføre forurensning. En barriere er en funksjon eller et tiltak som vil bryte et uønsket
hendelsesforløp som kan medføre forurensning, jfr. miljørisikovurderingen (punkt 10.1).
Tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, skal ha et
effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og tåler de aktuelle
kjemikaliene. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst
tilsvare 110 prosent av den største tankens volum. For etablerte tanker kan oppsamlingsarrangementet tilpasses uten at tanken flyttes. Fra 1.januar 2014 skal nye tanker ha et
oppsamlingsarrangement som omfatter alle tankens ytterflater, herunder tankbunnen.
d) Teknisk tilstand og vedlikehold: Tankanlegget og de tekniske barrierene skal til enhver
tid ha en tilfredsstillende tilstand for å forebygge forurensning. Trust Arcticugol skal lage
kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand.For å opprettholde en
tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og gjennomføres et forebyggende
vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for forurensning.
e) Rutiner for drift av tankanlegget: Basert på miljørisikovurderingen skal Trust Arcticugol
lage og vedlikeholde nødvendige skriftlige rutiner/prosedyrer for å hindre forurensing ved
normal drift og forutsigbare variasjoner i driften av tankanlegget.
f) Overvåking: Trust Arcticugol skal ha rutiner og overvåkingssystemer for å oppdage fare
for eller inntrådt forurensning. De skal omfatte aktiviteter som lasting, lossing, overfylling,
andre aktiviteter tilknyttet tankene og mulige hendelser i perioder uten slike aktiviteter.
g) Merking av tanker/rør: Tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant
informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for
personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell.
h) Lageroversikt: Trust Arcticugol skal ha oppdatert oversikt over tanker og deres innhold.
Oversikten skal være lett tilgjengelig, også i en beredskapssituasjon.
i) Uautorisert adgang: Tankene skal sikres mot at uvedkommende kan forårsake
forurensning fra disse.
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10.3. Etablering av beredskap
Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikovurderingen (punkt 10.1) og de iverksatte
risikoreduserende tiltakene (punkt 10.2) etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt
forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til
enhver tid representerer. Planen for beredskap skal beskrive organisering, innsatsplaner,
personell og deres kompetanse, opplæring, samt type og mengde materiell. Beredskapen
mot akutt forurensning skal testes ut gjennom en øvelse minimum en gang pr. år.

10.4. Varsling av akutt forurensning
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles til Sysselmannen på
Svalbard. Bedriften skal også så snart som mulig underrette Miljødirektoratet.

10.5. Rapportering om beredskap
Bedriften skal ha tilgjengelig dokumentasjon av rutiner og prosedyrer for internkontroll
som kan legges fram for myndighetene, f.eks ved tilsyn, herunder miljørisikoanalysen og
de aktivitetene som er omtalt der, de forebyggende tiltakene og beredskapen.

11. Utslippskontroll og rapportering til Miljødirektoratet

11.1. Utslippskontroll og måleprogram
Bedriften skal gjennomføre målinger av utslipp til luft og vann fra virksomhet som
omfattes av tillatelsen, samt målinger av utslipp til vann fra deponier og gruvegang som
benyttes for deponering av avfall.
Trust Arcticugol skal med nødvendig bistand av ekstern ekspertise, utarbeide et
måleprogram som beskriver gjennomføring av utslippsmålinger for å verifisere om
virksomheten overholder de utslippsgrensene som er fastsatt i denne tillatelsen.
Måleprogrammet skal inngå i bedriftens internkontroll (dvs. de skriftlige rutinene for
oppfølging av tillatelsen).
Utslippsmålinger 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
· andre komponenter som er omfattet av rapporteringsplikt jfr. tillatelsen vedlegg 1.
Måleprogrammet skal inneholde begrunnelse for valg av prøvetakingspunkter, prøvetakingsfrekvens og metoder. Det skal også inneholde en trinnvis beskrivelse av hvordan de
enkelte målingene gjennomføres og en vurdering av usikkerhet og usikkerhetsbidraget fra
hvert trinn (volumstrømmåling - prøvetaking – analyse – beregning). Målingene skal utføres
med metoder som reduserer usikkerheten så mye som mulig.
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11.2. Kvalitetssikring av målingene
Bedriften er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret bl.a. ved at:
· målingene skal gjennomføres i henhold til Norsk standard. Dersom det ikke finnes,
kan internasjonal standard benyttes.
· ved bruk av eksterne tjenester skal det brukes akkrediterte laboratorier /
tjenester, som er akkreditert for den aktuelle tjenesten.

11.3. Rapportering til Miljødirektoratet
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere utslippsdata fra foregående år på egne
skjema i exelformat (vedlegg 2)
Mengde og typer avfall som er deponert i løpet av ett år i 5te sørlige oppfaringsort og i
scheidersteinsdeponiet skal rapporteres påfølgende år til Miljødirektoratet i den årlige
rapporten om drift og utslipp.

12. Overvåking av resipient og rapportering til Miljødirektoratet
Trust Arcticugol skal videreføre pågående program for overvåking i
- luft,
- vann (elv, fjord, vann)
- snø
- grunnvann
- jordsmonn
- vegetasjon og relevante biologiske elementer
- sedimenter.
Formålet med programmet er å undersøke om Trust Arcticugols virksomhet har
miljøskadelige effekter i omgivelsene. Overvåkingsprogrammet skal beskrive hvilke medier
som omfattes (f.eks. jordsmonn), hvilke parametere som skal prøvetas (f.eks. PCB), hvilke
metoder som benyttes i prøvetaking og analyse, samt beskrive målehyppighet /
målefrekvens (f.eks. to ganger per år).
Der det pågår miljøovervåking i luft eller vann (marint og ferskvann) i regi av Sysselmannen
på Svalbard, Norsk Polarinstitutt eller Miljødirektoratet, kan Trust Arcticugol bli pålagt å
bidra i et felles program for miljøovervåking av for eksempel organismer/dyr/planter i
fjorden som kan være direkte eller indirekte påvirket av bedriftens utslipp.
Resultater fra miljøovervåking i omgivelsene skal sendes Miljødirektoratet i samsvar med
godkjent program for miljøovervåking.
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13. Undersøkelser og utredninger
13.1 Redusere utslipp til luft
13.1.1 Utslipp av svoveldioksid (SO2)

(endret 20.12.2019)
Utslippene av SO2 fra kraftverket i Barentsburg er største kilde til utslipp av SO2 i Norge.
For å kunne vurdere et eventuelt krav om rensing har MIjødirektoratet behov for mer
kunnskap om miljøkonsekvenser av utslippene og mulige tiltak. Som underlag for
Miljødirektorates vurdering skal Trust Arcticugol innen 1.4.2020 legge fram
- en vurdering av miljøkonsekvenser av SO2-utslippene, basert på eksisterende
kunnskapsgrunnlag
- en kost/nytte vurdering av ulike rensetiltak for å redusere utslippene, helt eller
delvis
- en beskrivelse av planlagte og mulige endringer i driften av kullkraftverket som
kan påvirke utslippene fremover.

13.1.2 Utslipp av black carbon og PM2,5

Bedriften skal hvert år beregne utslippene av black carbon og PM2,5 (årlig mengde) i
avgasser til luft fra skorsteiner tilkoplet kullkraftverkene. Resultatene skal sendes
Miljødirektoratet sammen med resultatene fra den årlige egenkontrollrapporteringen.

14. Utskifting av utstyr
Ved utskifting av utstyr skal bedriften alltid velge de beste tilgjengelige teknikker med
sikte på å redusere og hindre forurensning.

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

16. Driftsstans og nedleggelse
Hvis virksomheten som omfattes av denne tillatelsen, eller deler av denne, stanser helt
eller delvis for en lengre periode, skal Trust Arcticugol gjøre det som til enhver tid er
nødvendig for å motvirke fare for forurensninger.
Trust Arcticugol skal i rimelig tid på forhånd gi melding til Miljødirektoratet om stans eller
nedleggelse av virksomheten, eller deler av denne. Direktoratet kan fastsette nærmere
hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning ved stans eller nedleggelse,
herunder pålegge Trust Arcticugol å stille garanti for dekning av framtidige utgifter og
mulig erstatningsansvar.
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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 forskrift7. De tiltak som treffes i denne
forbindelse, skal rapporteres til Miljødirektoratet 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 opphør av hele eller deler av virksomheten skal området så vidt mulig føres tilbake til
sitt opprinnelige utseende, Jfr. svalbardmiljølovens bestemmelser §64. Sysselmannen kan
gi pålegg om hvilke tiltak som skal utføres, herunder om behandling av forurenset grunn.
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Miljødirektoratet i god
tid før start er planlagt.

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

7

Forskrift om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard av 24.04.2002, nr. 724
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VEDLEGG 1
Liste over prioriterte miljøgifter, jf. 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
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:
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)
Klorerte 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
Triklorbenzen
Tetrakloreten
Trikloreten
Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter)
Tris(2-kloretyl)fosfat
Enkelte tensider:
Ditalg-dimetylammoniumklorid
Dimetyldioktadekylammoniumklorid
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
Dodecylfenol m. isomerer
2,4,6 tri-tert-butylfenol
Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)
Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS
Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer
Perfluoroktansyre
C9-PFCA – C14-PFCA

Tinnorganiske forbindelser:
Tributyltinn
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Vanlige forkortelser
Penta-BDE
Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE
HBCDD
TBBPA
EDC
Dioksiner, PCDD/PCDF
HCB
SCCP
MCCP
KAB
PCF, PCP
PCB
TCB
PER
TRI
TCEP
DTDMAC
DSDMAC
DHTMAC
NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE

PFOS, PFOS-relaterte
forbindelser
PFOA
PFNA, PFDA, PFUnDA,
PFDoDA,
PFTrDA, PFTeDA

TBT
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Trifenyltinn

TFT, TPT

Polysykliske aromatiske hydrokarboner

PAH

Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)

DEHP

Bisfenol A

BPA

Siloksaner
Dekametylsyklopentasiloksan
Oktametylsyklotetrasiloksan

D5
D4
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VEDLEGG 2

Egenkontrollskjema: Se eget dokument
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