Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Septikservice AS i
Kristiansand.
Tillatelsen gjelder mottaksanlegg for farlig avfall.

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981
nr. 6, § 11 jfr. § 16 og forskrift om gjenvinning og behandling av avfall § 11-6. . Tillatelsen er
gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 26 oktober 2010 samt opplysninger
fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene framgår på side 2 til og med side 8.
Denne tillatelsen erstatter følgende tillatelser: Tillatelse fra Fylkesmannen datert 16 mai 1984.
Tillatelsen gjelder fra 01.01.2011.
Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer den ønsker å foreta i
forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig
betydning.
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 Fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang
slik at vi kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.
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Jf Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid med
tillatelser og kontroll etter forurensningsloven
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Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand
38 17 60 00 Telefaks 38 17 60 13

E-post
postmottak@fmva.no
Hjemmeside
http://www.fylkesmannen.no/va
Org.nr. NO974 762 994 Bankgiro 7694.05.01381

Side 2 av 10

1. Produksjonsforhold/utslippsforhold
1.1. Rammer for virksomheten
Tillatelsen gjelder mottak og lagring av farlig avfall spesifisert som følger:

Mengde Beskrivelse
120m3
Spillolje,
refusjonsberettiget
200m3
Spillolje,
refusjonsberettiget
20m3
Olje og fettavfall

Avfallstoffnr.* EAL kode#
7011
130110,130205,130207,130208,130307,200126

150m3

7022

100m3
1m3
200m3

Oljeforurenset
masse
Drivstoff og
fyringsolje
Oljefiltre
Oljeholdig slop

7012

7023

130109, 130110, 130204, 130205, 130207,
130208, 130306, 130403, 200126
120112, 120114, 120115, 120118, 160708,
190810, 200126.
130501, 130502, 130503, 130899, 150202,
160107, 160708, 170503, 200126.
130707, 130702, 130703, 150202

7024
7030

160107
120108, 120109, 130403, 160708.

7021

* Norsk standard avfallskoder
# Europeiske avfallslisten

Med lagring av farlig avfall menes oppbevaring av farlig avfall på lager i påvente av transport
til godkjent gjenvinning eller sluttbehandling, eller til annet anlegg godkjent av Klif eller
fylkesmannen.
1.2. Mengder og typer avfall som kan behandles
Bedriften er godkjent som refusjonsanlegg for spillolje av Klif, og en forutsetning er at
bedriften har tillatelse til mottak og mellomlagring av spillolje/farlig avfall fra fylkesmannen.

2. Generelle vilkår
2.1. Utslippsbegrensninger
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er
regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 4.
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 gjennom vilkår uttrykkelig er satt grenser for.
2.4. Tiltak ved økt forurensningsfare
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt
forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille
driften.
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2.5. Internkontroll
Bedriften 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. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.
2.6. Økonomisk 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.
Sikkerhetsstillelsen skal dekke de kostnader som maksimalt kan tenkes å oppstå sett i lys av
hvilke typer farlig avfall som anlegget kan motta jf pkt 1.1 og de mengder farlig avfall som
lovlig kan lagres jf pkt 3.3.
Bedriften har anslått nettokostnadene med å håndtere lagret farlig avfall ved eventuell
nedleggelse eller driftsstans til i størrelsesorden kr 200 000,-. Bruttokostnadene er imidlertid
antydet å være ca 400 000.
Fylkesmannen bestemmer derfor at bedriften skal stille en bankgaranti eller forsikring på kr
500 000,- som skal dekke kostnader ved nedleggelse eller konkurs.
Så snart som mulig etter at tillatelsen er oversendt virksomheten skal sikkerhetsstillelsen
sendes fylkesmannen for godkjenning. Uten en godkjent sikkerhetsstillelse kan det ikke
mottas farlig avfall ved anlegget etter 01.03.2011.
2.7. Krav til regnskap ved lagring av farlig avfall
Lagret farlig avfall skal medtas i bedriftens årlige regnskap i tråd med regnskapsloven slik at
de fremtidige kostnadene til behandlingen av dette avfallet fremkommer i regnskapet.
2.8. Krav til kompetanse
Bedriften skal i den daglige driften råde over kompetanse på minst bachelornivå med kjemi i
fagkretsen. Alle som håndterer farlig avfall i bedriften skal ha dokumentert opplæring i slik
håndtering.
2.9. Plikt til forebyggende vedlikehold
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning.
System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. (Jf
Internkontrollforskriften §5 punkt 7)

2

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127
(Internkontrollforskriften)
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3. Mottak og lagring
3.1. Mottak av farlig avfall
Ved mottak av farlig avfall skal bedriften ha etablert et system som sikrer at mottatt farlig
avfall er deklarert eller lovlig importert slik at den videre håndtering kan skje på en forsvarlig
måte. Se § 11-12 og § 11-13 i avfallsforskriften3.
3.2. Lagringstid
Mottatt avfall skal ikke lagres lenger enn 12 mnd.
3.3 Lagring av farlig avfall
Farlig avfall skal lagres på en slik måte at det ikke oppstår forurensning. Lagret farlig avfall
skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilsyn. Som et minimum skal følgende tiltak være oppfylt:
• Enhver lagring av farlig avfall skal være basert på risikovurdering
• Lagertanker for farlig avfall skal ha overfyllingsvern
• Lagertanker/basseng for farlig avfall skal ha oppsamlingsbasseng som tar
tankens/bassengets volum
• Tankfarmer skal ha oppsamlingsanordning som tar minst volumet av største tank +
10 % av samlet volum for de andre tankene.
• Lagertanker for farlig avfall skal ha alarm ved utilsiktet nivåendring
• Annen lagring av farlig avfall enn det som lagres på tanker skal skje under tak og på
tett fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning
• Typer farlig avfall som ved sammenblanding/kontakt kan gi fare for brann/eksplosjon
og/eller dannelse av farlige stoffer skal lagres med god avstand
• Lagret farlig avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret
• Bedriften skal ha kart over sitt lager av farlig avfall hvor det fremgår hvor forskjellige
typer farlig avfall er lagret
• Lageret skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang
• Forskjellige typer farlig avfall skal ikke blandes sammen med mindre dette letter den
videre behandlingen
• Farlig avfall skal ikke blandes med ordinært avfall med mindre det letter den videre
behandlingen
• Lager av brennbart/eksplosjonsfarlig farlig avfall skal utstyres med detektor for
automatisk varsling av brann slik at også det lokale brannvesen blir varslet
• Lager av brennbart farlig avfall skal så langt mulig utstyres med automatiske
slukkeanordninger
• Bedriften skal ha pc-basert system for registrering av farlig avfall slik at bedriften har
full oversikt over sitt lager
• Bedriften skal etablere tilstrekkelige rutiner og systemer for raskt å oppdage og
korrigere uregelmessigheter som lekkasjer og annet
• Papirjournal over lagret avfall skal lagres i minst 3 år.
• Blanding av forskjellige typer farlig avfall/avfall utelukkende med den hensikt å oppnå
fortynning av farlige stoffer for å unngå farlig avfall-klassifisering er ikke tillatt.

3

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004.
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•

Tanker for lagring av farlig avfall skal med jevne mellomrom tømmes og rengjøres
bl.a. for å hindre opphoping av slam og eller farlige stoffer og for å kunne
tilstandsvurdere tanken

4. Utslipp
4.1. Utslipp til vann
Følgende utslippsbegrensninger gjelder:
Oljekonsentrasjonen i utslippet fra oljeutskillere skal ikke overstige 50 mg olje/l.
Bedriften skal ikke ha andre utslipp.
4.2. Utslippsreduserende tiltak, renseanlegg m.m.
Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i
oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet slik at utslippsgrenser fastsatt i pkt 4.1 overholdes.
Bedriften skal deretter føre sitt prosessavløp inn på offentlig avløpsnett i henhold til de krav
som stilles for slikt påslipp.
4.3. Overflatevann
Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører
skade eller ulempe for miljøet.
4.4. Sanitæravløpsvann
Bedriften plikter å følge de krav kommunen stiller for utslipp av sanitæravløpsvann.
Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til å stille krav ved eventuell tilknytning til
kommunalt nett.
4.5. Støy
Bedriftens aktiviteter anses ikke å medføre støy av betydning. Fylkesmannen vil eventuelt
fastsette grenser for støy senere dersom det er nødvendig. Det forutsettes at bedriften
vurderer sin aktivitet i forhold til kravene i forrensningsforskriftens kapittel 5.
4. 6. Utslipp til luft
Diffuse utslipp/lukt fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder,
områder for lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet,
skal begrenses mest mulig.

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.
Bedriften plikter å holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på
bedriftsområdet samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at
undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles
om dette.
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6. Testing og substitusjon av kjemikalier og råstoffer
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten,
herunder hjelpekjemikalier som vaskemidler, hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler
m.m.
Kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal være
testet med hensyn til nedbrytbarhet, toksisitet og bioakkumulerbarhet. Bare laboratorier som
er godkjent i henhold til Good Laboratory Practice (GLP) og/eller akkreditert i henhold til
NS-EN/IEC 17025:1999, kan benyttes til uttesting.
Bedriften plikter å etablere et system for substitusjon av kjemikalier og råstoffer. Det skal
foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de
kjemikalier og råstoffer som benyttes, og av om alternativer finnes. Så vel 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.4

7. Avfall fra driften av anlegget
Bedriften 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.
Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av produsert avfall, herunder farlig avfall, skjer i
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven, herunder avfallsforskriften.
Avfall som oppstår i bedriften skal søkes utnyttet i bedriftens produksjon. Slik utnyttelse må
imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven, samt fastsatt i denne tillatelsen.
Dersom virksomheten medfører at det oppstår avfall eller farlig avfall som bedriften selv ikke
kan håndtere på lovlig måte, skal dette avfallet leveres videre til godkjent mottak eller
behandlingsanlegg senest ett år etter at det er produsert.

8. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning
8.1. Miljørisikoanalyse
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften 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 helseog/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede
produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.
Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og
de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.
4

Jf Produktkontrolloven av 11.06.1979 nr. 79 § 3a
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8.2. Forebyggende tiltak
På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha
en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.
8.3. Etablering av beredskap
Bedriften 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 øves minimum en gang pr. år.
8.4. Varsling av akutt forurensning
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende
forskrift 5.

9. Måling og beregning av utslipp. Rapportering til FM
9.1. Utslippskontroll
Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal
omfatte målinger av oljeinnhold i avløpsvann.
Bedriften skal ha et måleprogram som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll.
9.2. Journalføring
Bedriften skal føre journal for farlig avfallsvirksomheten hvor alle nødvendige opplysninger
for mottak, lagring, behandling og viderelevering av farlig avfall ivaretas. Journalen skal
være lett tilgjengelig ved inspeksjon. De skal oppbevares i minst 3 år.
9.3. Avfallsoversikt
Bedriften skal årlig utarbeide en avfallsoversikt som gjør rede for mengder og typer farlig
avfall og ordinært avfall som er:
• Mottatt
• Behandlet
• Sendt videre
• Lagret på bedriftens område ved årets slutt(31.12)
10.4. Rapportering
Bedriften skal rapportere innen 1. mars året etter utslippsåret via www.altinn.no. Rapportering
skal skje i henhold til direktoratets(Klifs) veileder til bedriftenes egenrapportering, se
www.klif.no.

10. Utskifting av utstyr
All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å
motvirke forurensning skal benyttes.

5

Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269
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11. Eierskifte
Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes fylkesmannen så snart som mulig og
senest 1 måned etter eierskiftet.

12. Nedleggelse og stans i virksomheten
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet 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 samt pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige
utgifter og mulig erstatningsansvar.
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller
ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte. Ved nedleggelse
eller stans(for eksempel stans i mottak av avfall) i mer enn 6 mnd. skal alt lagret farlig avfall
leveres til godkjent mottak/behandling.. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal
rapporteres til direktoratet innen 3 måneder. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av
disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier, avfall, herunder farlig avfall.
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VEDLEGG 1
Liste over prioriterte stoffer, 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

Forkortelser
As og As-forbindelser
Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser

Krom og kromforbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser

Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:
Vanlige forkortelser
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)
Klorholdige 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
Tensidene:
Ditalg-dimetylammoniumklorid
Dimetyldioktadekylammoniumklorid
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid
Triklorbenzen
Tetrakloreten
Trikloreten
Triklosan (2,4,4'-Trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether)
Nitromuskforbindelser:
Muskxylen
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
Dodecylfenol m. isomerer
2,4,6tri-tert-butylfenol
Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)
Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS
Perfluoroktansyre (PFOA)

Penta-BDE
Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE
HBCDD
TBBPA
EDC
Dioksiner, PCDD/PCDF
HCB
SCCP
MCCP
KAB
PCF, PCP
PCB
DTDMAC
DSDMAC
DHTMAC
TCB
PER
TRI

NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE

PFOS, PFOS-relaterte
forbindelser
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Vanlige forkortelser
Tinnorganiske forbindelser:
Tributyltinn
Trifenyltinn
Polysykliske aromatiske hydrokarboner
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)
Bisfenol A
Dekametylsyklopentasiloksan

TBT
TFT, TPT
PAH
DEHP
BPA
D5

