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Eidsiva Bioenergi AS - Tillatelse etter forurensningsloven - Lagring og
behandling av impregnert trevirke
Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknaden av 18. juni 2019 og har besluttet å gi Eidsiva
Bioenergi AS tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven på visse vilkår. Tillatelsen med
tilhørende vilkår følger vedlagt.
Vi viser til søknad fra Eidsiva Bioenergi AS datert 18. juni 2019.
Vedtak
Fylkesmannen gir Eidsiva Bioenergi AS tillatelse til lagring og behandling av impregnert trevirke ved
etablert terminal i Damvegen 20, Braskereidfoss. Tillatelsen med krav og vilkår ligger vedlagt.
Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven §§ 11 og 29, jf. § 16. Miljødirektoratet delegerte myndighet
for behandling av impregnert trevirke til Fylkesmannen i Innlandet den 24. september 2019.
Tillatelsen gjelder fra dags dato, under forutsetning at alle vilkår i tillatelsen kan oppfylles
Eidsiva Bioenergi AS skal betale et gebyr for Fylkesmannens saksbehandling. Gebyret fastsettes til
33 300 kroner. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften §§ 39-3 og 39-4. Faktura
ettersendes fra Miljødirektoratet.
Frister:
Nedenfor følger tabell med oversikt over aktuelle frister for gjennomføring av tiltak, jf. tillatelsen.
Tiltak
Etablering av finansiell sikkerhet
Utarbeide tilstandsrapport for grunn og grunnvann
Gjennomføre støvmålinger

Frist
01.09.20
01.11.20
1 md. etter første
kverning

Henvisning til vilkår
7.2.4
11.1
11.2

Bakgrunn
I forbindelse med avvikling av gammel telefoninfrastruktur i regionen, oppstår det en stor
avfallsfraksjon bestående av kreosotimpregnerte telefonstolper. Eidsiva Bioenergi ønsker å bruke
E-postadresse:
fminpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding
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Postboks 987
2604 Lillehammer
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denne avfallsfraksjonen som brensel i fjernvarmeanlegget sitt i Elverum, og ønsker derfor å etablere
et eget område for mellomlagring og behandling av trevirket før det går til sluttbehandling.
Det er også søkt om tillatelse til å brenne kreosotimpregnert trevirke ved forbrenningsanlegget i
Elverum, men denne søknaden behandles separat.
Eidsiva Bioenergi har søkt om tillatelse til å mellomlagre og kverne impregnert trevirke ved
eiendommen med gnr. 47, bnr. 133 ved Damvegen 20 i Braskereidfoss, Våler kommune.
Eiendommen er en etablert tømmerterminal, og anlegget brukes per i dag til lagring og kverning av
utsortert returtrevirke. Det omsøkte tiltaket består av:
- Årlig mottak av inntil 3600 tonn kreosotimpregnert trevirke, med en begrensning på
maksimalt 600 tonn ukvernet materiale som lagres samtidig.
- Flising av kreosotimpregnert trevirke, samt lagring av inntil 2000 lm 3 kvernet materiale under
tak.
Høringsuttalelser
Utkast til utslippstillatelse har vært lagt ut til offentlig høring på Fylkesmannens nettsider i perioden
05.03 – 02.04.2020 og kunngjort i avisene Glåmdalen og Østlendingen. Våler kommune og
Mattilsynet avdeling Glåmdal og Østerdal ble varslet særskilt og bedt om å gi en uttalelse til saken.
Det kom inn to høringsuttalelser til saken. Høringsuttalelsene ble oversendt til Eidsiva Bioenergi for
kommentarer den 14. april 2020.
Våler kommune:
Kommunen ber Fylkesmannen avklare med Mattilsynet om tiltaket kan påvirke grunnvannet inn mot
kommunens grunnvannstasjon. Videre krever kommunen at det gjennomføres tiltak som sikrer at
det ikke er sprekker i de tette dekkene på anlegget, og at det legges inn årlige kontroller av
grunnvannet nedstrøms for anlegget.
Bedriftens tilbakemelding:
Brukte kreosotstolper har meget lite innhold av kreosot pga avrenning skjer de første årene ved
bruk av denne type stolper. Stolpene vil bli fliset om vinteren og brukt til fyring i den kalde årstiden,
og det vil da være minimalt med avrenning. Når våren kommer skal alt av stolper i praksis være
brent opp før nye stolper kommer inn på området. Området vil da bli ryddet for eventuelle rester av
bark/flis. Vi vil kunne grave ned kum for vannkvalitetsoppfølging i nærheten av lagringsområdet (øst
for lageret og retning mot brønn området).
Mattilsynet avdeling Glåmdal og Østerdal:
Mattilsynet har sett på planområdets beliggenhet vurdert opp mot brønnparken til Braskereidfoss
vannverk. Dette er hovedvannkilde og eneste vannkilde for store deler av Vålers befolkning.
Mattilsynet finner ut fra tilgjengelig informasjon om brønnparkens infiltrasjonsområde, at det er
grunn til å anta at planområdet ligger utenom det området hvor vann vil nå frem til brønnparken.
Det er likevel nødvendig at det legges til grunn et føre var-prinsipp for å sikre vannforsyningen mot
en eventuell forurensning.
Mattilsynet påpeker videre at løsning med lagring på barkseng ikke virker akseptabel, da det
nødvendigvis vil bli noe kjøreaktivitet på barksenga som kan gi sår i overflaten der forurenset vann
kan infiltreres i grunnen. I tillegg vil «kompostering» av barksengen gi en del
nedbrytningskomponenter som ikke er ønskelig i grunnen og grunnvannet. Ut fra Mattilsynets
vurdering hadde det vært ønskelig med tett flate på hele området, med oppsamling av
avrenningsvann og sikker håndtering av dette.
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Bedriftens tilbakemelding:
Lagring av stolper vil være på bark og/eller flis som vil kunne suge opp eventuelle avrenninger.
Stolpene vil bli fliset opp gjennom vinteren, og det vil bli brukt feiemaskin for å holde området der
flisingen skjer ryddig og ren for hver runde det blir fliset. Den barken/flisa som blir blottlagt når
stolpene er blitt fliset vil gå inn i flislageret og levert sammen med denne flisa fortløpende, og når
våren kommer vil lageret av stolper være tømt og en vil fjerne all bark/flis før neste innkjøring av
stolper vil foregå. Usikkerheten fra Mattilsynets side om dette sjiktet med bark/flis ser Eidsiva
Bioenergi ikke som et problem, da de vil sørge for å ha kontinuerlig rydding etter hver flising og
opprydding på våren før en begynner med nytt bark/flisdekke for neste innkjøringsperiode.
Fylkesmannen tar uttalelsene til etterretning, og viser ellers til øvrige vurderinger i saken nedenfor
og til de fastsatte vilkårene.
Fylkesmannens vurdering og begrunnelse
Ved avgjørelse av om tillatelsen skal gis og ved fastsetting av vilkårene har Fylkesmannen lagt vekt
på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket
for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd.
Rettslig grunnlag
Kverning av impregnert trevirke regnes som behandling av farlig avfall, og kan medføre forurensning
på grunn av innhold av stoffer som er helse- og miljøskadelige. Etablering av mottaks- og
behandlingsanlegg for farlig avfall krever tillatelse etter forurensningsloven §§ 11 og 29.
Fylkesmannen er forurensningsmyndighet og kan gi tillatelse til å etablere anlegg for mottak og
mellomlagring av farlig avfall. Det er imidlertid kun Miljødirektoratet som har myndighet til å gi
tillatelse til behandling av farlig avfall. Denne myndigheten ble delegert til oss i epost av 24.
september 2019.
Industriutslippsdirektivet og beste tilgjengelige teknikker
EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett i blant annet forurensningsforskriften kapittel
36 med vedlegg. Dette innebærer at Fylkesmannen skal sørge for at bedrifter med tillatelse til
forurensende virksomhet bruker beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle bransjen.
Det er behandlings- og lagringskapasitet som avgjør om et anlegg er omfattet av BAT-konklusjoner
for avfallsbehandling. Kapasitetsgrensene er beskrevet i kapittel 36, vedlegg I, punkt 5.1, 5.3 og 5.5.
Bedriften oppgir at det skal lagres inntil 2000 lm3 kvernet trevirke med en gjennomsnittlig tetthet på
300 kg/lm3, tilsvarende 600 tonn. Hele denne mengden skal kvernes i løpet av en til to dager. På
bakgrunn av denne informasjonen har vi vurdert at tiltaket er omfattet av industriutslippsdirektivet
etter punkt 5.1 Sluttbehandling eller gjenvinning av farlig avfall med en kapasitet på mer enn 10 tonn per
dag og 5.5 Midlertidig lagring av farlig avfall med en total kapasitet på mer enn 50 tonn.
Forurensningens omfang
Eidsiva Bioenergi søker om tillatelse til å kverne inntil 3600 tonn impregnert trevirke per år.
Impregnert trevirke regnes som farlig avfall på grunn av innhold av helse- og miljøskadelige
komponenter, og bør derfor behandles på en slik måte at minst mulig av de miljøfarlige
komponentene spres. Lagring og behandling må derfor finne sted på tilrettelagt område for å unngå
at avrenning forurenser omgivelsene. Ved kverning av avfallet kan det oppstå støv som inneholder
PAH-forbindelser, og kverning må derfor foregå under kontrollerte betingelser.
Forurensning til grunn og vann
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Anlegget ligger på sandig grunn med etablert betong- og asfaltdekke på deler av anlegget.
Betongdekket overflate utgjør omtrent 4 daa. Det er ikke installert oljeutskiller, kummer eller andre
renseinnretninger på området.
Forurensende avrenning til grunn og grunnvann tillates ikke, og lagring og kverning av impregnert
trevirke skal derfor foregå på tett dekke. Eidsiva Bioenergi skal sørge for at all avrenning fra lagret
trevirke og flis samles opp på det tette dekket, slik at det ikke infiltreres til grunnen.
I henhold til EU og EØS’ produktgodkjennelse for kreosotimpregnert materiale, skal lagring av
nyimpregnert materiale skje på tett dekke med oppsamling eller på et absorberende dekke,
herunder bark. Kreosotstolper vil lekke ut kreosot gjennom mer eller mindre hele livsløpet, men
særlig den første tiden. Med bakgrunn i at det her er snakk om kasserte stolper som har vært i bruk i
lang tid, anser Fylkesmannen at lagring av stolper på tett dekke i kombinasjon med barkseng er en
akseptabel løsning. Bark som er benyttet som absorpsjonsmateriale regnes som farlig avfall, og skal
derfor samles i egen beholder etter hvert som barken eksponeres, og deretter leveres til godkjent
sluttbehandling.
Med henvisning til Mattilsynets uttalelse, har det alltid vært Fylkesmannens intensjon at alt farlig
avfall skal lagres på tett dekke. Barkseng skal benyttes i tillegg, for å samle opp avrenning fra
rundvirke. Dette var muligens noe uklart formulert i vårt varsel om vedtak som ble sendt på høring.
Videre anser vi at rutiner som skal sikre at de tette dekkene på anlegget har nødvendig
funksjonsnivå, er ivaretatt gjennom vilkårene 2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold og 2.7
Internkontroll.
Fylkesmannen har satt vilkår om at kverning skal foregå under tak med vegger, på fast dekke. Dette
for å unngå at nedbør kommer i kontakt med fliset materiale, samt redusere støvflukt fra lagret flis.
Fylkesmannen anser at kvernet materiale ikke bør lagres over lengre tid av forurensningsmessige
hensyn, og det er derfor satt vilkår om kort lagringstid for denne fraksjonen.
Støv
BAT for kverning av avfall setter utslippskrav for støv fra punktkilder. I dette tilfellet vil kverna
plasseres utendørs, og eventuelle støvutslipp vil regnes som diffuse ettersom de ikke ledes gjennom
noen form for rør, kanal, eller lignende. Det er ikke knyttet forpliktende utslippsgrenser fra diffuse
støvutslipp, men Fylkesmannen ser likevel behov for at det gjøres undersøkelser som viser hvor mye
støv som genereres og konsentrasjon av forurensninger i denne.
Det er videre satt flere vilkår for hvordan kverning skal gjennomføres med den hensikt å redusere
dannelsen av finstoff og spredning av dette.
Støy
Kverning av trevirke vil foregå over en til to dager per gang, opptil seks ganger per år. Eidsiva
Bioenergi oppgir at det har blitt kvernet trevirke ved anlegget i flere år, og i større omfang enn det
åpnes for i denne tillatelsen. Anlegget er utformet med voller og omgitt av vegetasjon. Våler
kommune er ikke kjent med at det har vært støyproblematikk i tilknytning til anlegget. Med
bakgrunn i at det omsøkte tiltaket er ventet å medføre liten eller ingen endret belastning med
hensyn til støy, er det ikke stilt krav om støyutredning før tiltaket starter opp. Dette kan imidlertid
kreves på et senere tidspunkt dersom det foreligger grunn til å tro at dette er nødvendig.
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Støygrenser er fastsatt i tråd med grenseverdier i T-1442/2016: Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging.
Risiko for brann
Brann i avfallsanlegg har forekommet hyppig de seneste årene, og det arbeides derfor sentralt med
å redusere hyppigheten og miljøkonsekvensene av slike branner. Ved lagring av trevirke og flis skal
tas hensyn til at det kan oppstå brann ved selvantenning, og at det tas grep for å forebygge dette.
Mindre justeringer i tillatelsen fra utkastet
Det er gjort følgende endringer i tillatelsen fra utkastet:
• Vilkår 1: eiendommen er spesifisert med gårds- og bruksnummer.
Maksimale mottaks- og lagringsmengder er oppjustert etter ønske fra bedriften, som følge
av en feil ved omregning fra m3 til tonn. Utkast til tillatelse som ble sendt på høring hadde
riktige mengdeangivelser.
• Vilkår 4.1: tittel på vilkår er endret fra «Støv» til «Diffuse utslipp av støv».
• Vilkår 7.2.4: frist for oversendelse av dokumentasjon for etablering av finansiell sikkerhet er
endret fra 01.06.20 til 01.09.20
• Vilkår 9.1: med utgangspunkt i høringsuttalelsen til Våler kommune angående overvåkning
av grunnvann nedstrøms for anlegget, er følgende setning lagt til:
«Fylkesmannen vil vurdere behovet for hyppigere overvåkning av grunnvann på bakgrunn av
eventuell ny kunnskap som fremkommer i tilstandsrapporten bedriften er pålagt å
utarbeide, jf. punkt 11.1.»
• Vilkår 11.1: frist for utarbeidelse av tilstandsrapport er endret fra 01.08.20 til 01.11.20.
Finansiell sikkerhet
For alle anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall, skal det etableres en finansiell sikkerhet.
Sikkerheten skal brukes for å dekke kostnader som kan tenkes å oppstå ved forsvarlig håndtering og
viderelevering av avfallet dersom virksomheten selv ikke lenger klarer å ivareta sine forpliktelser.
Eidsiva Bioenergi har tidligere sendt over en beregning for sikkerhetsstørrelse som vi har godkjent.
Denne er imidlertid basert på en lavere omregningsfaktor fra m3 til tonn enn det som er lagt til
grunn ved utforming av tillatelsen. Vi ber derfor om at dere sender en oppjustert beregning til oss så
snart som mulig, slik at sikkerheten kan etableres innen fristen som er 1. september 20.
Forholdet til naturmangfoldloven
I henhold til naturmangfoldloven (nml) § 7, skal prinsippene i §§ 8 til 12 i samme lov legges til grunn
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.
Fylkesmannen anser at kravet i nml § 8 om at beslutningene skal hvile på et best mulig
kunnskapsgrunnlag er oppfylt. Hensynet til føre-var prinsippet i § 9 vektlegges derfor ikke. I henhold
til nml § 10 skal en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den samlede belastningen som
økosystemet er eller vil bli utsatt for. Det omsøkte tiltaket vil foregå på et allerede opparbeidede
arealer. Fylkesmannen kan ikke se at den aktuelle saken sammen med øvrige tillatelser og
dispensasjoner som er gitt i dette området samlet sett vil medføre en uheldig belastning. Prinsippet
om at forurenser betaler, jf. nml § 11, er etter Fylkesmannens vurdering ivaretatt gjennom
tillatelsens vilkår.
Ved gjennomføring av tiltak skal det ifølge § 12 i nml tas utgangspunkt i teknikk, driftskostnader eller
lokalisering som gir de beste samfunnsmessige resultater. Etter Fylkesmannens vurdering ivaretas
dette gjennom tillatelsens vilkår.
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Forholdet til vannforskriften
Tiltak som fører til fare for forurensning til vann skal også vurderes etter vannforskriften. I henhold
til §§ 4 og 6 i forskriften, skal tilstanden i overflatevann og grunnvann beskyttes mot forringelse.
Anlegget er lokalisert innenfor grunnvannsforekomsten Glommdalen-Østerdalen (id. 002-724-G i
Vann-nett), på et område med begrenset grunnvannspotensial. Virksomheten skal ikke ha direkte
utslipp til vann. Fylkesmannen vurderer at vilkår i tillatelsen sikrer at grunnvann og overflatevann
ikke påvirkes av tiltaket, og dermed ikke vil ha betydning for miljømål for den aktuelle
vannforekomsten. Vi vil vurdere hyppigere overvåkning av grunnvann basert på eventuell ny
informasjon som fremkommer i utarbeidet tilstandsrapport.
Klageadgang
Vedtaket, herunder også fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter
eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtak er kommet fram
eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28
og 29. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de virkninger som ønskes. Klagen
bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til
Fylkesmannen.

Med hilsen
Tore Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Kathrine Eriksen Vatn
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
1 Utslippstillatelse - Kverning av impregnert trevirke

Kopi til:
Våler kommune
Mattilsynet avd. Glåmdal og Østerdal v/Heimstad

Sentralgården

2436

VÅLER I SOLØR

Tillatelse til å lagre og kverne kreosotimpregnert trevirke
Eidsiva Bioenergi AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6,
§ 11 jf. § 16. Tillatelsen 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
Kategori for virksomheten 1

Eidsiva Bioenergi AS
Kallerudlia 9
2818 Gjøvik
Gjøvik, Oppland
980 258 165
UTM sone 32, øst: 653522,59, nord: 6733923,51
38.220 Behandling og disponering av farlig avfall
5.1: Blanding og ompakking av farlig avfall
5.5: Midlertidig lagring >50 tonn farlig avfall

Forurensningsmyndighetens referanser
Tillatelsesnummer
Anleggsnummer
2020.0565.T
3419.044.01
Tillatelse første gang gitt:
10. juni 2020

Tore Pedersen (e.f)
avdelingsdirektør

Saksnummer
2019/14152

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

Kathrine Eriksen Vatn
overingeniør

1

Jf. forskrift om begrensning av forurensning av 06.01.2004 nr. 931 (forurensningsforskriften) kapittel 36 om behandling av tillatelser
etter forurensningsloven

Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer | Telefon: 61 26 60 00 | Faks: 61 26 61 67
E-post: fminpost@fylkesmannen.no | Internett: www.fylkesmannen.no/innlandet | Organisasjonsnummer: 974 761 645
Besøksadresser: Gudbrandsdalsvegen 186, Lillehammer | Parkgata 36, Hamar

deklarert eller lovlig importert slik at den videre håndtering kan skje på en forsvarlig måte, jf.
avfallsforskriften § 11-12 og § 11-13.
Ved mottak av avfall med usikkert/uavklart innhold skal det gjennomføres prøvetaking og analyse
for å klarlegge avfallets sammensetning.
Avfall som ikke kan behandles miljømessig tilfredsstillende ved bedriftens anlegg, skal leveres til
mottaksanlegg med nødvendig tillatelse.
Avfallstyper som kan mottas og mengder som til enhver tid kan lagres fremgår av tabell 1 og tabell 2
i avsnitt 1.1.

7.2.2 Generelle krav til håndtering
All håndtering av avfall skal foregå slik at det ikke medfører avrenning til grunn eller overflatevann.
Sjenerende støving skal unngås.
Farlig avfall skal ikke lagres lenger enn 12 måneder.
I tillegg gjelder følgende:
a. All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 2.7 Internkontroll
og pkt. 10.3 Beredskapsetablering.
b. Bedriften skal ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret.
c. Avfallslager skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang. Lagret farlig avfall skal
ha forsvarlig tilsyn. Lagret avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret.
d. Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innendørs og på tett dekke med
oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom bedriften kan
dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god
miljøbeskyttelse.

7.2.3 Håndtering av avfall som oppstår i virksomheten
Avfall som oppstår ved rengjøring av området etter kverning (oppsop) kan lagres i flislageret
sammen med øvrig kvernet materiale.
Ved tømming av flislageret skal området rengjøres, og avfallet (oppsop) skal fortrinnsvis forbrennes
i eget godkjent anlegg, eventuelt leveres til annen godkjent sluttbehandling.
Absorpsjonsmedium som har blitt benyttet til oppsamling av avrenning skal fortrinnsvis forbrennnes
i eget godkjent anlegg, eventuelt leveres til annen godkjent sluttbehandling. Det tillates å lagre
denne avfallsfraksjonen på området inntil tilstrekkelig transportvolum er nådd. Lagring skal skje i
tett beholder.
Samtlige fraksjoner som nevnt over anses som farlig avfall, og skal ellers behandles i tråd med krav i
pkt. 7.1 og 7.2.2.

7.2.4 Finansiell sikkerhet
Bedriften skal stille finansiell sikkerhet for kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved
bedriftens anlegg ved nedleggelse, stans, vesentlig mislighold eller ved betalingsproblemer.
Sikkerheten skal dekke de kostnader som maksimalt kan tenkes å oppstå sett i lys av hvilke typer
farlig avfall som anlegget kan motta og de mengder farlig avfall som lovlig kan lagres, jf. tabell 1 og
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tabell 2 i avsnitt 1.1. Ved eventuell stans eller mislighold av tillatelsen skal garantibeløpet dekke
kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved bedriftens anlegg.
Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av panterett til fordel for Fylkesmannen i Innlandet i sperret
bankkonto med et innbetalt beløp tilsvarende det beløp som skal sikres, eller ved en løpende
påkravsgaranti fra norsk bank utstedt til Fylkesmannen i Innlandet på tilsvarende beløp. Dersom det
kan godtgjøres at det vil gi tilsvarende sikkerhet kan Fylkesmannen etter en konkret vurdering
akseptere annen form for sikkerhetsstillelse.
Bedriften skal så snart som mulig etter at tillatelsen er oversendt bedriften, og senest innen
1. september 2020, sende dokumentasjon for finansiell sikkerhetsstillelse til Fylkesmannen for
godkjenning. Den innsendte dokumentasjonen skal også inneholde en beregning av kostnadene
forbundet med kravet om finansiell sikkerhet.
Uten en godkjent sikkerhetsstillelse kan det ikke mottas farlig avfall ved anlegget, med mindre
Fylkesmannen har innvilget en midlertidig utsettelse av kravet.
Bedriften skal minimum hvert femte år, eller oftere om Fylkesmannen i Innlandet krever det,
vurdere om sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene med å ta hånd om alt farlig
avfall ved bedriftens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Når vurderingen er
foretatt, skal den rapporteres til Fylkesmannen i Innlandet i forbindelse med bedriftens
egenrapportering.
Fylkesmannen i Innlandet tar forbehold om å endre kravet til størrelsen på sikkerheten dersom nye
opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er nødvendig. Fylkesmannen kan også stille krav om
ytterligere sikkerhet.

7.2.5 Fremtidige behandlingskostnader i regnskapet
Lagret farlig avfall skal medtas i bedriftens årlige regnskap i tråd med regnskapsloven 5 slik at de
fremtidige kostnadene til behandlingen av dette avfallet fremkommer i regnskapet.

7.2.6 Kompetanse
Alle som håndterer farlig avfall i bedriften skal ha dokumentert opplæring i slik håndtering.
Bedriften skal daglig ha tilstrekkelig kompetanse på anlegget til å kunne vurdere bedriftens
miljørisiko og gjennomføre forbedringstiltak for å sikre at bedriften driver i henhold til tillatelse og
øvrig regelverk.

7.2.7 Oversikt over mottatt, lagret og behandlet farlig avfall
Bedriften skal ha et system for å dokumentere alle nødvendige opplysninger for mottak, lagring,
behandling og viderelevering av farlig avfall. Ved prøvetaking av avfallet skal analyserapporter
inngå i systemet. Opplysninger om mengde farlig avfall på lager til enhver tid og om behandlet
mengde avfall skal dokumenteres. Opplysningene skal være lett tilgjengelig ved inspeksjon. De skal
oppbevares i minst 3 år. Opplysningene inngår i egenkontrollrapporteringen, jf. pkt. 8.3.
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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.
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)

Vanlige forkortelser
Penta-BDE

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)
Heksabromcyclododekan
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol)

Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE
HBCDD
TBBPA

Klorerte organiske forbindelser
Dekloran pluss (syn og anti isomere former)
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

DP (syn-DP, anti DP)
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

Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte
forbindelser
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NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE
4-HPbl
4-t-PP
4-t-BP

DDP
TTB-fenol

PFOS, PFOS-relaterte
forbindelser
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Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl salter av PFHxS og relaterte
forbindelser

PFHxS, PFHxS-relaterte
forbindelser

Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salter av PFBS og relaterte
forbindelser

PFBS, PFBS-relaterte
forbindelser

Perfluoroktansyre

PFOA

Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA

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
Dekametylsyklopentasiloksan
Oktametylsyklotetrasiloksan

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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