Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Sunde Renovasjon &
Gjenvinning AS
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6,
§ 11 jf. §§ 16 og 29 og forskrift om gjenvinning og behandling av avfall § 4-7. Tillatelse er gitt på
grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen.
Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra
virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist
endret, 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
forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.
Bedriftsdata
Bedrift
Beliggenhet/gateadresse
Postadresse
Kommune og fylke
Org. nummer (bedrift)
Lokalisering av anlegg
NACE-kode og bransje

Sunde Renovasjon & Gjenvinning AS
Ryntveit Gjenvinningsstasjon, Akkerhaugen
Nordagutuvegen 145, 3812 Akkerhaugen
Midt-Telemark, Vestfold og Telemark
966405074
UTM sone33, øst:514961, nord: 6583671
38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for
materialgjenvinning

Forurensningsmyndighetens referanser
Tillatelsesnummer
Anleggsnummer
2014.003.T
0822.0016.03
Tillatelse første gang gitt:
03.01.14

Tor Fredrik Holth
Fung. fagsjef

Tillatelse sist revidert i
medhold av fl § 18 tredje
ledd:

Tillatelse sist endret:
25.05.2020

Erlend Kaarstad
Rådgiver
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Endringslogg
Endringsnummer

Punkt

Beskrivelse

2

Endringer av:
(dato)
25.05.2020

1

2

25.05.2020

3.3

Rammen redusert fra 25 tonn til 2
tonn samtidig lagret farlig avfall
for næringskunder.
Mottak fra husholdning tatt ut

1
1
1

20.04.18
20.04.18
20.04.18

1
3.4
9

1

20.04.18

Vedlegg 1

Endring i mengder mottatt kg
Lagring av farlig avfall
Endring av vilkår vedr. finansiell
sikkerhet
Oppdatert vedlegg 1

1. Rammer – Endret 25.05.2020
Tillatelsen gjelder mottak, sortering og mellomlagring av farlig avfall fra næringskunder med opptil
500 kg farlig avfall pr. år. pr. kunde.
Virksomheten kan maksimalt ha 2 tonn farlig avfall lagret på anlegget til enhver tid.

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.
2.2. 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 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 i pkt. 3 flg. uttrykkelig er satt grenser
for.
For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell
reduksjon av produksjonsnivået i forhold til det som er lagt til grunn i forbindelse med
saksbehandlingen, medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene.
2.3. Plikt til forebyggende vedlikehold
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal
virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning.
2
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System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. (Jf. Internkontrollforskriften §
5 punkt 71)
2.4. Krav til regnskap ved lagring av farlig avfall
Lagret avfall skal medtas i virksomhetens årlige regnskap i tråd med regnskapsloven slik at de
framtidige kostnadene til behandling av dette farlige avfallet framkommer av regnskapet.
2.6. Internkontroll
Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift
om dette2. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften 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 forhold som kan medføre forurensning og
kunne redegjøre for risikoforhold.

3. Driftsforhold
3.1 Driftstider
Det tillates drift ved virksomheten mandag- fredag mellom kl. 06.00 til 19.00.
Det tillates ikke drift ved virksomheten søndager, offentlige helligdager eller offentlige
høytidsdager.
3.2 Betjening
Anlegget skal være betjent ved alt mottak av avfall.
3.3 Avfallsregistrering – Endret 25.05.2020
Alt farlig avfall som mottas inn og føres ut av anlegget skal registreres. I driftsjournalen skal det
registreres hva slags og hvilke mengder farlig avfall som mottas inn og sendes ut av anlegget.
Virksomheten skal til enhver tid ha oversikt over hvor mye farlig avfall som lagres på anlegget.
Ved mottak av farlig avfall skal virksomheten ha etablert et system som sikrer at mottatt farlig
avfall deklareres slik at den videre håndteringen kan skje på en forsvarlig måte, jf. avfallsforskriften
§§ 11-12 og 11-13.
Farlig avfall fra næringskunder skal deklareres på Miljødirektoratets felles deklarasjonsskjema for
farlig avfall og radioaktivt avfall.
3.4 Lagring av farlig avfall
Farlig avfall skal lagres på en slik måte at det ikke oppstår forurensning. Som et minimum skal
følgende tiltak være oppfylt;
• Enhver lagring av farlig avfall skal være basert på en risikovurdering
• Lagring av farlig avfall skal foregå i godkjent avfallscontainer for farlig avfall med
oppsamlingsrist. Lagring av farlig avfall skal skje under tak og på fast dekke med
oppsamling av evt. avrenning. Annen lagring kan benyttes dersom virksomheten kan
dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god
miljøbeskyttelse.
1

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - forskrift av 06.12.1996 nr. 1127
(Internkontrollforskriften)
2
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - forskrift av 06.12.1996 nr. 1127
(Internkontrollforskriften)
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• Containerne skal være låsbare og sikret slik at uvedkommende ikke får adgang
• Virksomheten skal ha tilgjengelig absorbent e.l., vist det skulle oppstå søl eller lekkasjer
• De ulike avfallsfraksjonene skal sorteres og lagres adskilt i tette enheter plassert i
containeren.
• Typer farlig avfall som ved sammenblanding/kontakt kan gi fare for brann/eksplosjon
og/eller dannelse av farlige stoffer skal lagres adskilt
• Farlig avfall skal ikke blandes sammen med ordinært avfall
• Blanding av forskjellige typer farlig avfall er ikke tillatt. Det er heller ikke lov å fortynne
farlig avfall for å hindre at det blir definert etter farlig avfallsklassifisering.

3.5 Lagringstid
Farlig avfall skal ikke lagres mer enn 6 måneder før videre levering til godkjent mottak.
3.6 Rutinemessig opprydding
Det skal ikke forekomme skjemmende avfall av betydning i nærområdene til anlegget, som følge av
virksomheten. Det skal etableres rutiner for regelmessig opprydding på anlegget og i nærområdene.
3.7 Klager
Det skal opprettes rutiner for behandling av naboklager.

4. Utslipp til vann
4.1 Utslippsbegrensninger
Virksomhetens mottak og mellomlagring av farlig avfall skal ikke medføre utslipp til grunn eller
vann.
4.2 Utslippsbegrensende tiltak
Eventuelt søl og spill skal straks samles opp for å hindre avrenning som kan medføre skade eller
ulempe på miljøet.
4.3 Overflatevann
Avrenning av overflatevann fra virksomhetens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører
skade eller ulempe for miljøet.

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.

6. 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.
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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 pkt. 2.6 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
virksomheten å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe3.
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-regelverket4.

7. Støy
Det vises til oppdatert retningslinje T-1521/2012. Bedriftens bidrag til utendørs støy ved
omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og
barnehager skal ikke overskride 55 dB Lden, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest
støyutsatte fasade på hverdager mandag - fredag i driftsperioden kl. 07 - 19. Dersom det
forekommer flere enn gjennomsnittlig 10 hendelser pr. time med impuls-lyd eller dersom støyen har
tydelig rentonekarakter hos mottaker, reduseres grenseverdien til 50 dB Lden. Eventuell
kontrollmåling kan kreves gjennomført for å dokumentere støynivået. Måling skal da utføres etter
SFT-veiledning TA-590/1984, eventuelt som en orienterende forenklet måling etter prinsipper vist i
kapittel 9.7.2 i veiledningshefte T-2115/2005.

8. Avfall
Virksomheten 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.
Virksomheten 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 avfallsforskriften5.
Avfall som oppstår i virksomheten, skal søkes gjenbrukt i virksomhetens 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. Finansiell sikkerhet
Finansiell sikkerhet
Det vises til Avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 4 nr. 4 om krav til etablering av finansiell
sikkerhet. Virksomheten skal stille økonomisk sikkerhet for kostnader med å ta hånd om alt farlig
avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer.
Uten en godkjent finansiell sikkerhet kan det ikke mottas farlig avfall ved anlegget, med mindre
Fylkesmannen har innvilget en midlertidig utsettelse av kravet.
Dersom det driftsansvarlige selskapet overdras, fisjonerer/fusjonerer, får nye eiere med
bestemmende innflytelse, på annen måte omdannes eller overfører den forurensende virksomheten
til nytt ansvarlig selskap, skal dette meddeles Fylkesmannen. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke
3

Jf Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008.
5
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930.
4
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drive i henhold til tillatelsen før Fylkesmannen har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell
sikkerhet fra det nye driftsansvarlige selskapet. Tidligere driftsansvarlig selskap er ansvarlig etter
tillatelsen frem til nytt driftsansvarlig selskap har etablert finansiell sikkerhet, og denne er godkjent
av Fylkesmannen
Hvis forholdene finnes å være tilfredsstillende skal eventuelle midler som ikke har blitt benyttet til
avhending av avfallet tilbakeføres til bedriften.

10. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning
10.1. Miljørisikoanalyse
Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Virksomheten 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 helse- og/eller
miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede
produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.
Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de
helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.
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.
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 gjennomgås/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 forskrift6.
Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.

11. 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.

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

6

Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
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13. Nedleggelse
Hvis anlegget blir nedlagt eller virksomheten 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 virksomheten 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 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.

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

7

Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall
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VEDLEGG 1
Liste over prioriterte miljøgifter, jfr. punkt 2.1.
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av
vilkårene i pkt. 3 flg.
Metaller og metallforbindelser:
Forkortelser
As og As-forbindelser
Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser
Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hg-forbindelser

Arsen og arsenforbindelser
Bly og blyforbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser
Krom og kromforbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser

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)

Vanlige forkortelser
Penta-BDE
Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE
HBCDD
TBBPA

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

EDC
Dioksiner, PCDD/PCDF
HCB
SCCP
MCCP
KAB
PCF, PCP
PCB
TCB
PER
TRI
TCS
TCEP

Enkelte tensider
Ditalg-dimetylammoniumklorid
Dimetyldioktadekylammoniumklorid
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid

DTDMAC
DSDMAC
DHTMAC

Nitromuskforbindelser
Muskxylen

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet)
4-tert-pentylfenol
4-tert-butylfenol
Dodecylfenol m. isomerer
2,4,6 tri-tert-butylfenol

NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE
4-HPbl
4-t-PP
4-t-BP

DDP
TTB-fenol

Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)
Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS

8

PFOS, PFOS-relaterte
forbindelser

Side 9 av 9

Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) og forbindelser som inneholder PFHxS

PFHxS, PFHxS-relaterte
forbindelser

Perfluoroktansyre
Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA

PFOA
PFNA, PFDA, PFUnDA,
PFDoDA, PFTrDA,
PFTeDA

Tinnorganiske forbindelser
Tributyltinnforbindelser
Trifenyltinnforbindelser
Dibutyltinnforbindelser
Dioktyltinnforbindelser

TBT
TFT, TPT
DBT
DOT

Polysykliske aromatiske hydrokarboner

PAH

Ftalater
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)
Benzylbutylftalat
Dibutylftalat
Diisobutylftalat

DEHP
BBP
DBP
DIBP

Bisfenol A

BPA

Siloksaner
Dodekamethylsykloheksasiloksan
Oktametylsyklotetrasiloksan

Dekametylsyklopentasiloksan D6
D5
D4

Benzotriazolbaserte UV-filtre
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol

UV-320
UV-327
UV-328
UV-350
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