Utslippstillatelse
for
Cytec Norge KS
gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, §
11, jf § 16, og med endring i medhold av § 18. Tillatelsen er gitt på grunnlag av
opplysninger gitt i søknad av 22.11.2000 samt opplysninger fremkommet under
behandlingen av søknaden. Vilkårene er gitt på side 2 til og med side 8. Endringer som
bedriften ønsker å foreta i forhold til opplysninger som den har gitt i søknaden eller under
saksbehandlingen, det være seg med hensyn til art og mengde av innsatsstoffer og
produkter, produksjons- eller renseutstyr, skal være skriftlig avklart med SFT på forhånd.
Tillatelsen gjelder fra d.d.
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at
tillatelsen er trådt ikraft, skal bedriften sende SFT en redegjørelse for virksomhetens
omfang slik at SFT kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.
Bedriftsdata:
Bedrift:
Cytec Norge KS
Beliggenhet:
Bransje:
Produksjon av kjemikalier Kommune:
og kjemiske produkter
Postadr:
P.O. Box 144
Fylke:
Poststed: 2001 Lillestrøm

Skedsmo
Akershus

SFTs referanse:
Arkivkode: 408/2001-008
Tillatelse gitt: 12.04.2002

Ingrid Roland
Senioringeniør

Endringsnummer: 1

Endret: 29.08.02

Anne-Grethe Kolstad(e.f)
Seksjonssjef

NK=mêçÇìâëàçåëÑçêÜçäÇLìíëäáééëÑçêÜçäÇW=

Tillatelsen gjelder utslipp i forbindelse med produksjon av metylerte- og butylerte
aminoharpikser.
De fastsatte utslippskrav svarer til en produksjon på 37 000 tonn pr år.
De komponenter som er antatt å ha de største miljømessige konsekvenser, er regulert i
tillatelsens vilkårsdel. Også utslipp av komponenter som ikke er særskilt regulert
gjennom vilkår, 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.
=
OK=dÉåÉêÉääÉ=îáäâ™ê=

OKNK=mäáâí=íáä=™=êÉÇìëÉêÉ=ìíëäáéé=ë™=ä~åÖí=ëçã=ãìäáÖ=

All forurensning fra bedriften er isolert sett uønsket. Selv om utslipp holdes innenfor
fastsatte grenser, plikter bedriften å redusere dem så langt dette er mulig uten urimelige
kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke er satt spesifikke grenser
for.
OKOK=båÉêÖáÉÑÑÉâíáîáíÉí=

Bedriften skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å
oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene.
OKPK=ríåóííÉäëÉ=~î=ëéáääî~êãÉ=

Det skal legges til rette for at energi i eventuell spillvarme fra nye anlegg skal kunne
utnyttes internt eller eksternt.
PK=ríëäáéé=íáä=î~åå=

PKNK=ríëäáééëÄÉÖêÉåëåáåÖÉê=

Bedriftens prosessvann og sanitæravløpsvann skal ledes til DYNEA ASAs biologiske
renseanlegg, eller renses i annet anlegg som minst gir tilsvarende rensing.
PKOK=p~åáí‹ê~îä›éëî~åå=

Bedriften plikter å følge de krav fylkesmannen stiller for utslipp av sanitæravløpsvann.
Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til å stille krav ved eventuell
tilknytning til kommunalt nett.
PKPK=hà›äÉî~åå=

Bedriften skal ha løpende kontroll med at kjølevann som slippes ut ikke er forurenset med
kjemikalier.
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PKQK=läàÉÜçäÇáÖ=~îä›éëî~åå=Ñê~=îÉêâëíÉÇÉê=çKäK=

Eventuelt oljeholdig avløpsvann skal renses tilfredsstillende, jf internkontrollforskriften §
5 punkt 6 og forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av
vaske- og avfettingsmidler av 1. november 1983.
QK=ríëäáéé=íáä=äìÑí=

QKNK=ríëäáééëÄÉÖêÉåëåáåÖÉê=

Følgende utslippsgrenser gjelder:
Utslippskom
ponent

Totalt
organisk
karbon
(TOC)
Organiske
løsemidler

Utslippskilde

Utslippsgrenser
KonsentraLangtids-grense:
Kg/døgn
sjonsgrense
3
Mg/Nm
Midlingstid:
uke

Gjelder fra

d.d
Prosess/
incinerator

70*

Lagertanker

70

d.d

*Ved periodiske målinger anses grenseverdien overholdt hvis gjennomsnittet av alle
avlesninger ikke overskrider grenseverdien, og ingen timesmiddelverdi overskrider 1,5
ganger grenseverdien. Ved kontinuerlige målinger anses grenseverdien overholdt hvis
ingen 24-timers middelverdi ved normal drift overskrider grenseverdien, og ingen
timesmiddelverdi overskrider 1,5 ganger grenseverdien.
QKOK=ríëäáééëÄÉÖêÉåëåáåÖÉêI=êÉåëÉ~åäÉÖÖ=ãKãK=

I forbindelse med vedlikehold og reparasjoner av bedriftens renseanlegg/ incinerator kan
de fastsatte utslippskrav i pkt 4.1 for prosess/incinerator, overskrides i inntil 5 uker pr år.
Antall perioder med stans av incineratoren og lengden på disse skal begrenses så godt som
mulig. I perioder med stans skal bedriften søke å holde sine utslipp så lave som mulig.
Jf. også pkt 9.1.
QKPK=hê~î=íáä=ìíëäáééëÜ›óÇÉ=

Avgassene skal ledes gjennom det eksisterende utslippssystem med angitte
utslippspunkter/-høyder. SFT kan stille krav om endrede utslippshøyder og/eller andre
tiltak dersom miljøulempene i omgivelsene blir større enn det etter SFTs mening var
grunn til å anta ut fra de krav som er stilt i tillatelsen.
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RK=hàÉãáâ~äáÉê=çÖ=ê™ëíçÑÑÉê=

Kjemikalier som benyttes på en slik måte at kan medføre fare for forurensning, skal være
testet med hensyn på nedbrytbarhet, toksisitet og bioakkumulerbarhet. Bare laboratorier
som er godkjent iht Good Laboratory Practice (GLP) og/eller akkreditert iht EN 45000,
kan benyttes til uttesting.
_ÉÇêáÑíÉå=éäáâíÉê=™=Éí~ÄäÉêÉ=Éí=ëóëíÉã=á=ëáå=áåíÉêåâçåíêçääI=àÑ=éìåâí=NMKN=á=íáää~íÉäëÉåI=Ñçê=
ä›éÉåÇÉ=îìêÇÉêáåÖ=~î=Ñ~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉäáÖÉ=ÉÑÑÉâíÉê=é™=ÜÉäëÉ=çÖ=ãáäà›=Ñçê™êë~âÉí=~î=ÇÉ=
âàÉãáâ~äáÉê=çÖ=ê™ëíçÑÑÉê=ëçã=ÄÉåóííÉëK=
=
hàÉãáâ~äáÉê=çÖ=ê™ëíçÑÑÉê=ëçã=îÉÇ=ëáåÉ=ÉÖÉåëâ~éÉê=çÖ=ëáå=~åîÉåÇÉäëÉ=á=ÄÉÇêáÑíÉå=â~å=
ãÉÇÑ›êÉ=ëâ~ÇÉ=é™=ÜÉäëÉ=çÖ=ãáäà›I=ëâ~ä=ë™=ä~åÖí=ëçã=ãìäáÖ=ë›âÉë=Éêëí~ííÉí=ãÉÇ=
~äíÉêå~íáîÉê=ëçã=ãÉÇÑ›êÉê=ãáåÇêÉ=êáëáâç=Ñçê=ëäáâÉ=ëâ~ÇÉêK=

SK=pí›ó=

SKNK=j~âëáã~äí=íáää~íí=ëí›óåáî™=

Bedriftens bidrag til støy i omgivelsene skal ikke medføre overskridelser av følgende
grenser for ekvivalent kontinuerlig støynivå i dB(A), målt ved nærmeste bolig, eller
annen bolig som eventuelt blir mer støyutsatt:
Hverdager 0600-1800

50

Kveld 1800-2200
Søn- og helligdager 06001800
45

Natt 2200-0600

Gjelder fra

40

Høyeste maksimale lydnivå målt i dB(A)-fast skal ikke overstige grenseverdien for
ekvivalentnivået med mer enn 10 dB(A).

TK=^îÑ~ää=

TKNK=dÉåÉêÉääÉ=ÄÉíáåÖÉäëÉê=

Bedriften skal i størst mulig grad forebygge og begrense dannelsen av avfall som følge av
virksomheten, herunder også avfall fra endelig disponering av bedriftens produkter.
Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes begrenset mest mulig. Avfall
som oppstår ved produksjonen i bedriften, skal søkes tilbakeført til produksjonen,
eventuelt andres produksjon, eller - for brennbart avfall - utnyttes til energiproduksjon
internt/eksternt.
Bedriften har ikke tillatelse til å brenne avfall med mindre særskilt tillatelse fra SFT er
gitt.
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Forbruksavfall og produksjonsavfall skal leveres til gjenvinning når det finnes
tilgjengelige mottaks- og gjenvinningsmuligheter for sortert avfall. Forøvrig skal slikt
avfall leveres til kommunal avfallsbehandling eller til annet avfallsbehandlingsanlegg
med tillatelse fra SFT eller fylkesmannen. Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens
rett til å stille spesielle krav til avfallets sammensetning.
Spesialavfall skal håndteres i samsvar med forskrift om spesialavfall av 19.mai 1994 med
senere endringer.
péÉëá~ä~îÑ~ää=ëçã=ä~ÖêÉë=á=é™îÉåíÉ=~î=äÉîÉêáåÖLÜÉåíáåÖI=ëâ~ä=î‹êÉ=ãÉêâÉí=ëäáâ=~í=~îÑ~ääÉí=
â~å=áÇÉåíáÑáëÉêÉëI=çÖ=ëâ~ä=ëáâêÉë=ëäáâ=~í=ä~ÖêáåÖÉå=áââÉ=ãÉÇÑ›êÉê=~îêÉååáåÖ=íáä=ÖêìååÉåI=
çîÉêÑä~íÉî~åå=ÉääÉê=~îä›éëåÉííK=i~ÖÉêÉí=ëâ~ä=çÖë™=î‹êÉ=ëáâêÉí=ãçí=~îÇ~ãéáåÖ=~î=
ÑçêìêÉåëÉåÇÉ=ëíçÑÑÉê=íáä=äìÑíK=i~ÖÉêÉí=ëâ~ä=ÇÉëëìíÉå=î‹êÉ=ëáâêÉí=ãçí=~ÇÖ~åÖ=Ñçê=
ìîÉÇâçããÉåÇÉK=

UK=cçêÉÄóÖÖÉåÇÉ=çÖ=ÄÉêÉÇëâ~éëãÉëëáÖÉ=íáäí~â=ãçí=~âìíí=ÑçêìêÉåëåáåÖ=

UKNK=jáäà›êáëáâçîìêÇÉêáåÖ=

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikovurdering av sin virksomhet. Potensielle kilder
til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikovurderingen skal
omfatte alle aktiviteter på bedriftens område, som kan medføre akutt forurensning med
fare for helse- og/eller miljøskader, så vel inne på bedriftens område som utenfor.
Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt
forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.
Miljørisikovurderingen skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll, jf. punkt
10.1.
UKOK=oáëáâçêÉÇìëÉêÉåÇÉ=íáäí~â=

På basis av miljørisikovurderingen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes.
UKOKNK=_ÉêÉÇëâ~é=

Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikovurderingen og de iverksatte
sannsynlighetsreduserende tiltakene, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt
forurensning. Beredskapen skal dimensjoneres på grunnlag av definerte fare- og
ulykkessituasjoner (uhellsscenarier). Som et minimum skal personell og deres
kompetanse, personlig verneutstyr, innsatsmateriell og responstid dimensjoneres.
Bedriften skal fastsette etterprøvbare mål for beredskapen slik at denne videreutvikles og
effektiviseres.
Beredskapen skal dokumenteres i en beredskapsplan som skal holdes oppdatert og være
tilgjengelig for SFT på forespørsel. Eventuelt beredskapssamarbeid med eksterne parter
skal avtales på forhånd, og slike avtaler skal inngå i bedriftens beredskapsplan.
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Dersom miljørisiko eller andre forhold av betydning for beredskapen endres vesentlig,
skal beredskapen tilpasses den nye situasjonen. Slike endringer skal meddeles SFT.
UKPK=s~êëäáåÖ=

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til forskrift om
varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Bedriften skal også straks
varsle SFT i Horten (telefon 33 03 48 00, 24-timers vakt), i slike tilfeller.
UKQK=ÕîÉäëÉê=

Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum én gang per år. SFT skal
informeres om tidspunkt og tema/scenario for øvelsen innen 1. mars hvert år. Øvelsen
skal legges opp i forhold til de fastsatte mål for beredskapen.
UKRK=üêäáÖ=ê~ééçêíÉêáåÖ=

Bedriften skal hvert år sende SFT en skriftlig rapport angående status for og siste års
utvikling innen miljørisiko og beredskap mot akutt forurensning ved bedriften, herunder
rapportering fra den årlige beredskapsøvelsen. Rapporten skal sendes SFT innen 1. mars.
Årsrapporten skal dokumentere at kravene i forurensningsloven kapittel 6 og punktene
8.1.-8.4. ovenfor er ivaretatt. Rapporten skal legge spesiell vekt på de erfaringer som er
vunnet, og hvordan disse ivaretas i videreutviklingen av beredskapen.

VK=sáÇÉêÉ=ìåÇÉêë›âÉäëÉê=çÖ=ìíêÉÇåáåÖÉê=

VKN=ríëäáéé=íáä=äìÑí=

Bedriften skal utrede de uligheter som foreligger for å redusere utslippene til luft i
forbindelse med stans av incineratore og mulighetene for økt driftsregularitet. Frist
1.3.2003.
Bedriften skal utrede mulighetene for å redusere utslippene fra lagertanker. Frist 1.1.2003.

VKO _Éëí=íáäÖàÉåÖÉäáÖÉ=íÉâåáââÉê=

Bedriften skal vurdere sin virksomhet i forhold til ”best tilgjengelig teknikker”, BAT, slik
dette er beskrevet i de BREF dokumenter som er relevante i forhold til virksomhetens
aktiviteter. Det skal gis en beskrivelse av status i forhold til beskrevet BAT. På de
områder hvor bedriftens virksomhet ikke er i overensstemmelse med beskrevet BAT skal
det utarbeides en plan som skal sikre at virksomheten drives i overensstemmelse med
BAT inne 31.10.2007. Frist for rapport 1.1.2005.
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NMK=fåíÉêåâçåíêçää==
NMKNK=fåíÉêåâçåíêçää=

Iht forskrift om ëóëíÉã~íáëâ helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6.
desember 1996, plikter bedriften å etablere internkontroll for sin virksomhet.
Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse
lovene.
Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.
NMKOK=lîÉêÜçäÇÉäëÉ=~î=ÖêÉåëÉîÉêÇáÉê=

Bedriften plikter, så langt som mulig, å hindre at det oppstår unormale driftsforhold som
forårsaker at fastsatte utslippsgrenser overskrides, og å redusere eller innstille driften
under slike forhold hvis det ellers ville oppstå vesentlige overskridelser av de normale
utslipp.
Bedriften skal varsle SFT om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig
betydning.
NMKPK=sÉÇäáâÉÜçäÇëéäáâí=

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å forebygge andre utslipp
skal bedriften sørge for et tilstrekkelig vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig
betydning. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.
NNK=j™äáåÖÉê=~î=ìíëäáéé=çÖ=ê~ééçêíÉêáåÖ=

NNKNK=hçåíêçääâä~ëëÉ=

Bedriften er plassert i kontrollklasse 2.
NNKOK=j™äáåÖÉê=~î=ìíëäáéé=çÖ=ê~ééçêíÉêáåÖ=íáä=pcq=

Bedriften skal gjennomføre kontrollmålinger av utslipp til luft og vann, samt støy i
omgivelsene. Formålet med målingene er å sikre og å dokumentere at gitte krav
overholdes. Målingene skal gjennomføres etter et fastsatt program. Måleprogrammet skal
inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll.
Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS). Dersom NS ikke finnes,
kan annen, utenlandsk/internasjonal standard benyttes. SFT kan akseptere at annen
metode brukes også der standard finnes, dersom det dokumenteres tilfredsstillende
overfor SFT at den er minst like formålstjenlig. Bedriften er ansvarlig for at metoder og
utførelse er kvalitetssikret.
Dersom bedriften bruker eksterne laboratorier/konsulenter for prøvetaking og/eller
analysering, skal akkrediterte laboratorier/tjenester benyttes der dette er mulig.
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Bedriften skal rapportere sine totale utslipp til luft og vann, støy i omgivelsene, og
avfallsmengder og energiforbruk. Eventuelle avvik fra gjeldende krav og hvordan avvik
er fulgt opp, skal også rapporteres. Rapporteringen skal skje innen 01.03. påfølgende år
på standardiserte skjemaer som sendes ut av SFT.
=
NOK=ríëâáÑíáåÖ=~î=ìíëíóê=

Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskiftning av utstyr som gjør det teknisk
mulig å motvirke forurensningen på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt,
skal den ansvarlige på forhånd gi SFT melding om dette, jf § 19 i forurensningsloven.
NPK=báÉêëâáÑíÉ=

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes SFT senest 1 måned etter
eierskiftet.
NQK=kÉÇäÉÖÖÉäëÉ=

Hvis et anlegg blir nedlagt, eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren
eller bruker gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensning. Hvis
anlegget eller virksomheten kan medføre forurensning etter nedleggelsen eller
driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til SFT.
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften videre sørge for at kjemikalierester og
ubrukelige kjemikalier m.v. tas hånd om på en forsvarlig måte og ubrukte kjemikalier
skal selges eller lagres forsvarlig (jf forskrift om spesialavfall). De tiltak som treffes i
denne forbindelse, skal rapporteres til SFT innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans.
Rapporten skal inneholde dokumentasjon av disponering av kjemikalierester og navn på
eventuell(e) kjøper(e) av ubrukte kjemikalier.
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til SFT i god tid før
start er planlagt.
NRK=fåëéÉâëàçåÉê=

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, inspisere anleggene til enhver tid.
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