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1. Produksjonsforhold/utsi ippsforhold

Tillatelsen gjelder forurensning fra settefiskproduksjon av laks pa land ved lokalitet
Sundsfjord. Tillatelsen er basert på en søknad om 15 mill settefisk/ 1500 tonn årlig forforbruk.

Det er søkt om føl ende lasserin o antall smolt/ årli forlorbruk for lokaliteten Sundsf ord
Lokaliserin M-711 Utm-koordinater GS84 Ant. Smolt/arli forforbruk tonn
Sundsf ord 1928-1 33WVQ 631 292 15 mill/1500 tonn torrfor

-
2. Generelle vilkår
2.1. UTSLIPPSBEGRENSNINGER
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha storst miljomessig betydning, er
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkar  i  denne tillatelsens pkt. 3 tit 10. 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 a ha vært kjent
på annen måte da vedtaket ble truffet Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer
oppført i vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette
framgår uttrykkelig av vilkårene i pkt. 3 til 10, eller de er så små at de må anses avere uten
miljomessig betydning.

2.2. PLIKT TIL A 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 Ul økt skade eller ulempe for miljøet.

2.3 PLIKT TIL A REDUSERE FORURENSNING SÅ LANGT SOM MULIG
All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy, lys og avfall, er
isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter
bedriften a 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- 10
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.

2.4 TILTAK VED ØKT FORURENSNINGSFARE
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt
forurensning, plikter virksomheten iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere
eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille
driften.

Virksomheten skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som
har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles ihht. pkt 11.4.
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2.5. INTERNKONTROLL
Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende
forskrift om dette. 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 ved anlegget. De som arbeider på virksomheten skal ha
nødvendig kunnskap om mulige utslipp, og må arbeide aktivt gjennom egenkontroll for
hindre skade eller ulempe for miljøet, og forebygge at utslipp ikke skjer.

Virksomheten skat ha en driftsansvarlig ved anlegget som skal påse at krav i tillatelse og at
generelle krav i forurensningsloven med forskrifter overholdes. Driftsansvarlig skal også
sørge for overvåkning og gjennomgang av virksomhetens internkontroll når det gjelder ytre
miljø.

Milj om al
Virksomheten skal sette miljømål for anleggets påvirkning på ytre miljø, jf.
Internkontrollforskriftens§ 5 punkt 4. Miljømålene skal være målbare, konkrete og tilpasset
det aktuelle anlegget. Målene skal dokumenteres skriftlig jf. Internkontrollforskriften§ 5 pkt.
4, og gjort kjent for de ansatte. Eksempler pa ytre miljomal for anleggets pavirkning kan vere
forfaktor, avfallsmengder, energiforbruk, kjemikaliemengder. legemidler, vedlikeholds- og
utskiftningsfrekvens for utslippsrelatert utstyr m.m.

Plikt til forebyggende vedlikehold
For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp
skal virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig
betydning. Virksomheten plikter å føre jevnlig tilsyn og kontroll med utslippsrelatert utstyr og
system/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.
(Jf. Internkontrollforskriften $ 5 punkt 7)

3. Utslipp til vann
3.1. UTSLIPPSMENGDER
Det er ikke satt utslippsgrenser for komponenter i avløpsvannet. Utslippene fra
settefiskanlegget er indirekte avgrenset gjennom en produksjonsramme (vilkår 1) og krav
om rensing av avløpet (pkt. 3.2.3). Utstippene til vann skal reduseres i så stor grad som
teknisk og økonomisk mulig. Renseeffekten skal måles i forhold til oppnådd reduksjon av
organisk stoff og partikler, se pkt. 3.2.3 og vilkår 11.
Det skal utføres jevnlige målinger av utslipp til vann. Prøvetaking og analyser skal
gjennomføres i samsvar med krav i pkt. 11 . 1.

Tap og spill av for skal reduseres mest mulig. Fisken skal ikke overfores eller f@res pa en slik
måte at det kan medføre skade eller ulempe for det ytre miljø. Det skal brukes tøn16r 3.

Systematisk helse-, mi\j- og sikkerhetsarbeid i virksomheter -- forskrift av 06.12 1996 nr. 1127
(Internkontrollforskriften)

Tørrf6r defineres her som fr med over 90 % tørrstoffinnhold
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Ved forhoyet f6rforbruk, skal årsakene til dette kartlegges og nødvendige tiltak settes i verk i
den hensikt ? bringe forforbruket ned.

Virksomheten skal ha skriftlige rutiner som sikrer en utforing i den daglige driften som
minimaliserer utslipp. Forhayet f6rforbruk skal journalfores, med beskrivelse av arsak og
iverksatte tiltak.

3.2. UTSLIPPSREDUSERENDE TILTAK, RENSEANLEGG M.M.

3.2.1. VANNFORBRUK
Forbruket av vann skal i så stor grad som teknisk og økonomisk mulig tilpasses anlegget sitt
faktisk behov i produksjonen og en størst mulig renseeffektivitet i renseanlegget.
Overforbruk av vann skal ikke forekomme

3.2.3. RENSEANLEGG
Før utslipp til resipienten skal avløpsvannet renses mekanisk gjennom et
primærrenseanlegg, dvs. at avløpsvannet skal renses i silanlegg, mekanisk
sedimenteringsanlegg eller annen type renseanlegg som oppfyller følgende rensekrav:

Rensekrav
Sus endert stoff minst 50 % reduks'on
Organisk stoff Minst 20 % reduks on
For definisjoner, se vedlegg 2.

Måleparameter
SS artikler > 0,45 m
Val fritt malt i KOF, BOF7 eller TC

3.3. UTSLIPP AV KJEMIKALIER OG LEGEMIDLER
Bruk og utslipp av kjemikalier, legemidler, og desinfeksjonsmiddel skal virksomheten gjøre i
samsvar med gjeldende regelverk/retningslinjer fra myndighetene.
Ved bruk av legemidler og miljøskadelige kjemikalier skal det vises særlig aktsomhet for å
unngå at midlene slipper ut i det omkringliggende miljø og føre til skade på miljøet.

3.4. SANITÆRAVLØPSVANNET
Avløpet fra anleggets sanitæranlegg skal skje i samsvar med de gjeldende regelverk og
søknad skal sendes til kommunen.

3.5. OLJEHOLDIG AVLØPSVANN
Oljeholdig avløpsvann fra verksted, motorrom eller lignende skal renses tilfredsstillende i
oljeavskiller eller tilsvarende renseinnretning

3.6. OVERFLATEVANN
Avrenning av overflatevann fra virksomhetens utearealer skal håndteres slik at det ikke
medfører skade på miljøet.

3.7. MUDRING OG DUMPING
Mudring og dumping er forbudt, uten tillatelse fra Fylkesmannen, (jf. forurensningsforskriften
kap.22).

Jf Forurensningsforskriftens kapittel 15 om krav til oljeholdig avlopsvann

Side 5 av 15



4. Utslipp til luft

Forlagring, tilberedning, spyling, rengjøring og tørking av nøter samt annen virksomhet ved
oppdrettsanlegget skal foreg% slik at det ikke forertil luktulemper av betydning for naboer
m.fl.

5.Lys
Virksomheten som benytter lys til vekstregulering etc. må sørge for utforme lysanlegget slik
at dette er minst mulig til sjenanse for bosetninger, fritidshus e.I.

6. Forurensede sedimenter
Virksomheten plikter aholde lopende oversikt over eventuell forurensede sedimenter ved
anlegget, 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 Fylkesmannen
varsles om dette.

7. Kjemikalier og legemidler
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten,
for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, desinfeksjonsmidler,
hydrau Ii kkvæsker og brannbekjempningsmidler

Med legemidler menes her stoffer og preparater som brukes i virksomheten og som er
bestemt til å forebygge, lege eller lindre sykdom eller sykdomssymptomer, påvirke
fysiologiske funksjoner hos fisk eller til å påvise sykdom, for eksempel avlusningsmidler i
form av for- eller badebehandlingsmidler.

7.1 VURDERING AV KJEMIKALIER OG LEGEMIDLER
For kjemikalier og legemidler som benyttes på en slik måte at det kan medføre forurensning
eller fare for forurensning, skal virksomheten dokumentere at den har foretatt en vurdering av
kjemikalienes og legemidlenes helse- og miljegenskaper pa bakgrunn av testing eller annen
relevant dokumentasjon jf. også punkt 2.5 om internkontroll.

7 .2 SUBSTITUSJON
Virksomheten plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier og
legemidler. Det skal foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og
miljø forårsaket av de kjemikalier og legemidler som benyttes, og om alternativer finnes.
Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og endelig disponering av produktet, skal
vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter virksomheten abenytte disse så langt dette
kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. 5

°Jf. Produktkontrolloven av 11.6.1979 nr. 79 $ 3a
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7.3 REACH
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke brukes uten at de er i
overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket 6.

7.4. LAGRING AV LEGEMIDLER OG KJEMIKALIER
Legemidler, biocider og kjemikalier skal være lagret forsvarlig.
Lagerlokalene skal utformes slik at spill ved uhell eller lignende blir samlet opp.

8. Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride
grenser angitt i tabellen, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade.

Dag Kveld Natt Son- Natt
(kl. 07-19) (kI. 19-23) (kl. 23-07) /helligdager (kl. 23-07)
l-pAev1z l-pAekvAh L-AekvBh (kl. 07-23) L-a

L Ae 16h

55 dB A 50dB A 45dB A 50 dB A 60 dB A

l-Aexa er definert som A-veiet ekvivalent stoyniva malt over X timer.
L, er et statistisk maksimalniv? uttrykt som det staynivaet som overskrides 1  %  av tiden.

Støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra
bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og
lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær
persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

Virksomheten skal holde seg innenfor grenseverdiene. I tillegg plikter virksomheten ?
redusere støy mest mulig. Dette gjelder for eksempel skjerming av aggregat, vifter og
lignende.

9. Energi
Virksomheten skat ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å
oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene. Energistyringssystemet skal
være i samsvar med norsk standard for energiledelse og inngå i virksomhetens
internkontroll, jf. pkt. 2.5.

10. Avfall
10.1 GENERELLE KRAV
Virksomheten plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at
det dannes avfall som følge av virksomheten. Innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes
begrenset mest mulig.

6 
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008.
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-

11. Utslippskontroll
11.1. MALING OG BEREGNING AVUTSLIPP
Bedriften skal gjennomføre målinger og beregninger av utslipp til vann, og disse skal utføres
slik at de blir representative for virksomheten sine faktiske utslipp. Bedriften skal på
forespørsel til enhver tid kunne dokumentere at rensekravene i vilkår 3.2.3 blir etterlevd, jf
internkontrollen

Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens
dokumenterte internkontroll. Måle- og beregningsprogrammet skal blant annet beskrive
målemetode og prøvetakningsmetode, utvelgelse av måleperioder, samt beregningsmodeller
og utslippsfaktorer som benyttes.

Bedriften skal i forbindelse med utarbeidelse og revidering av male- og
beregningsprogrammet. Vurdere usikkerheten i målingene, og soke a redusere denne mest
mulig.

Utslippskontrollen ved renseanlegget skal utføres i samsvar med følgende oppsett:

Suspendert stoff

Organisk materiale

Avløpsmengde

Måle arametcr
ss

KOF, BOF7
eller TOC

Provepunkt .P rover er ar
Innløp og utløp (renseanlegg) 6 (1-3 døgn

bland røve
Innløp og utløp (renseanlegg) 4 (1-3 dogn

bland røve
Innløp og utløp (renseanlegg) Kontinuerlig
+ overlø

, Prøvetaking og analyse skal utføres etter CEN-standard eller Norsk Standard (NS). Dersom
disse ikke finnes, kan annen utenlandsk/ internasjonal standard benyttes.
Miljøvernmyndighetene kan akseptere at annen metode brukes også der standard finnes,
dersom det dokumenteres tilfredsstillende at den er minst like formålstjenlig. Bedriften er
ansvarlig for at metoder og utførelse er forsvarlig kvalitetssikret, og at provetakingspunkter
etableres på steder som gjør det mulig åta prøver av utslippene i henhold til aktuelle
standarder.

Dersom bedriften bruker eksterne laboratorier/konsulenter for prøvetaking og analyse, skal
akkrediterte laboratorier/tjenester benyttes der dette er mulig.
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12. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot utslipp
12.1. MILJØRISIKOANALYSE
Virksomheten skal gjennomfore en miljorisikoanalyse av sin virksomhet knyttet til den
aktuelle lokaliteten. 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 forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på virksomhetens
område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal
miljørisikoanalysen oppdateres.

Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av forurensning og
de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

Virksomheten skal kjenne til risikoen for uonskede miljopavirkninger pa utvalgte naturtyper
og nøkkelområder for spesielle arter som følge av utslipp fra anlegget. Virksomheten må ha
kunnskap om økosystemet, strømforhold på lokaliteten, bunnforhold og nærhet til viktige
naturverdier som f.eks. villaksens vandringsruter og nærliggende laksefjorder/
laksevassdrag.

11.2. 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.

11.3. ETABLERING AV BEREDSKAP
Virksomheten skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende
tiltakene, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt utslipp (herunder karsprekk,
rømming, massedød i kar på grunn av sykdom, etc.). Beredskapen skal være tilpasset den
miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.

11.4. VARSLING AV AKUTTE UTSLIPP
Akutte utslipp eller fare for akutte utslipp skal varsles i henhold til gjeldende forskrift 9.

Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.

Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 9.7.1992, nr. 1269
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12. Miljøinformasjon og journalføring
Virksomheten skal ha kunnskap om miljøpåvirkning fra egen aktivitet og oversikt over annen

relevant miljinformasjon."
Virksomheten skalr elmessi re istrere o
Tema
Produks'on
F6r
Avfall
Kemikaler o le emidler i bruk
0 samlet slam
Rømt fisk

ournalfore fol ende data:
Data
Fiskemen de i antallo total ars roduks on
F6 e, forforbruk, forfaktor
T er, men deo dis onerin smater
T er o forbruk
Men deo dis onerin småter
Antall rømmin stilfeller o men de rømt fisk

- Journalen skal tas vare på ved anlegget i minst 4 år og være tilgjengelig ved
kontroll/inspeksjon. Oeklareringsskjema for levert farlig avfall skal oppbevares i 3 år og
kreves forevist av Fylkesmannen ved inspeksjon. Skjema for deklarasjon av farlig avfall kan
bestilles på NORBAS, lenke til nettstedet
http/www.deklaras on no/NorbasWeb'default.asx Ge vikar 10.2.

13. Miljøtilstand og resipientovervåkning
Bæreevnen er kapasiteten lokaliteten har til åta imot og omsette organisk materiale.

13.1. KRAV TIL MILJØTILSTAND
Utslipp fra anlegget skal ikke føre til at organisk avfall skal akkumulere over tid og at
gravende dyr ikke kan eksistere ved avløpet eller i nersonen til avløpet.

I sedimenteringsomradet bor tilstandsklassen ikke være dårligere enn klasse I (Jf SFT
veiledning 97:03: Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann) når det gjelder
dypvann, bløtbunnsfauna og sediment, og skal ikke ha en negativ utvikling.

Overflatevannet i influensområdet skal om sommeren ikke være dårligere enn
naturti !standsklassen.

Det skal foretas jevnlig, risikobasert miljøovervåkning for å dokumentere at kravene til
miljøtilstand overholdes.

13.2 OVERVÅKING
Det skal gjennomfores B-undersokelse etter NS 9410 hvert 4 år, og første gang innen
31.12.2016. Undersokelsen skal fortrinnsvis gjennomføres på det tidspunktet av året
produksjonen er høyest i anlegget. Resultater og data fra rapporter skal sendes elektronisk til
Fylkesmannen.

" Lov om rett til miljoinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljoet
(mi ljoinformasjonsloven).
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Der det pågår overvåkning i regi av Fylkesmannen eller vannregionmyndighet skal
virksomheten bidra i felles overvåkningsprogram med data for de kvalitetselementer i
vannforekomsten som kan være direkte eller indirekte påvirket av virksomhetens utslipp.

Undersøkelsen skal utføres av en uavhengig, kompetent faginstans og resultatene skal ha
en faglig vurdering i forhold til miljøpåvirkning.

Virksomheten skal så snart undersøkelsene er foretatt varsle Fylkesmannen om dato for
undersøkelsen og hvilken instans som har foretatt den.

13.3. UTVIDET OVERVÅKING
Virksomheten plikter agjennomfore mer omfattende undersøkelser eller overvåking dersom
Fylkesmannen finner dette nødvendig for å kartlegge anlegget sin forurensningseffekt på
resipienten jf. forurensningslovens§ 51. Virksomheten kan også bli pålagt abetale en
forholdsmessig del av kostnadene ved en felles resipientundersøkelse sammen med andre
virksomheter med utslipp i omradet.

14. Utskifting av utstyr
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjør det teknisk mulig a
motvirke forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal
Fylkesmannen pa forhand gis melding om dette.

Al utsifting av utstyr skal baseres p? at de beste tilgjengelige teknikker med sikte pa?
motvirke forurensning skal benyttes.

15. Eierskifte
Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen så snart som
mulig og senest en maned etter eierskiftet. Dette gjelder ogsa ved navneendringer for
virksom heten.

16. Nedleggelse
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller
brukeren gjore det som tit enhver tid er nodvendig for ? 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 a motvirke
forurensning. Klima- og forurensningsdirektoratet og Fylkesmannen kan pålegge eieren eller
brukeren å stille garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar, jf.
forurensningsloven§ 20.

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
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farlig avfall håndteres i henhold til gjeldende forskrift'. De tiltak som treffes i denne
forbindelse, skal rapporteres til forurensningsmyndigheten 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
miljomessig tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid
før start er planlagt

-
17. Tilsyn

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

18. Bortfall av tillatelsen

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen  ikke  er tatt i bruk innen 2 år etter at

tillatelsen er trådt i kraft, skal virksomheten sende Fylkesmannen en redegjørelse for
virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen
eller trekke den tilbake.

,

'' Avfallsforskriftens kapittel II om farlig avfail
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VEDLEGG 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 s% sm? at de maanses avere uten miljamessig betydning

Metaller o metallforbindelser:

rsen o arsenforbindelser
I o bl forbindelser
admium o kadmiumforbindelser

Krom o kromforbindelser
Kvikkslv o kvikksulvforbindelser

0 aniske forbindelser:

Forkortelser
so As-forbindelser
bo Pb-forbindelser
do Cd-forbindelser
ro Cr-forbindelser

H o H -forbindelser

Vanlige forkortelser

romerte flammehemmere:
Penta-bromdifen leter difen leter, entabromdefivat

Okta-bromdifen !eter defen !eter oklabromderivat

Deka-bromdifen leter bis entabromfen I eter

Heksabromc clododekan
Tetrabrombisfenol A 2.2,6 6'-tetrabromo-4 4 iso ro liden difeno

lorholdi eo aniske forbindelser
1,2-Dikloretan
Klorerte dioksiner o furaner
Heksaklorbenzen
Kort'edete klor arafiner Co. Ca kloralkaner Co. Ca
Mellomk'edete klor arafiner Ca.Cr kloralkaner Ca .Ce;
Klorerte alk lbenzener
Pentaklorfenol
Pol klorerte bifen ler
Tensidene:

Oital dime !ammoniumklorid
Dime ldioktadek lammoniumklorid
Di h dro enert tal dime lammoniumklorid

Triklorbenzen
Tetrakloreten
Trikloreten
Triklosan 2,4,4'-Trichloro-2'-h dro di hen I ether

Nitromuskforbindelser:
Muskx Jen

lk !fenoler o at lfenoletoks later:
Non Ifenol o non {fenoletoksilater

k lfenol o ok tfenoletoksilater
Dodec !fenol m. isomerer

,4,6tri-tert-bu lfenol
ol uorerte o aniske forbindelser PFCs
erfluoroktansu/fonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS

Perfluoroktans re PFOA

inno aniske forbindelser:
Trbutyltinn

Penta-BOE
ta-BDE, octa-BDE
eka-BDE, deca-BDE
BCDD
BBPA

DC
ioksiner, PCDD/PCOF
CB
CCP
CCP

B
CF PCP
PCB

DTDMAC
SDMAC
HTMAC
CB
ER
RI

F, NP, NFE, NPE
F, OP, OFE, OPE

FOS, PFOS-relaterte
orbindelser

BT

Trifen ltinn
ol s kliske aromatiske h drokarboner
ie lheks lftalat bis 2-e lheks I ftalat
isfenol A

FT, TPT
AH

DEHP
PA
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VEDLEGG 2- DEFINISJONER

AVLØP:

SS Suspendert stoll partikler i avløpsvann.

TOC Totalt organisk karbon, brukt som mål på mengde organisk stoff i avløpsvann.

KOF Kjemisk oksygenforbruk. brukt som mål på mengde organisk stoff i avløpsvann.

BOF; Biologisk oksygenforbruk over 7 dogn, brukt som mal p# mengde organisk stoff

i avløpsvann.

STØY:

Lp4«T Gjennomsnittlig ekvivalent stoyniva for varierende stoy, over en bestemt

tidsperiode T (for eksempel 4, 8 eller 12 timer).

Leas%·: For nattperioden skal stoyen midles over faktisk driftstid, inntil 8 timer.

LA1 Statistisk maksimalnivå for støy, uttrykt som det støynivået som blir overskredet

i I % av tiden.

-
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