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Mongstad Treatment (Mdir); Utkast til oppdatert tillatelse mottatt
• Nye behandlingstrinn (relatert til TSS + nikkel). Avventer konklusjon på utslippskrav for TSS, HOI, Fenol indeks etter utkast

• Program for monitorering for utslipp - måleprogram (type monitorering og frekvens)

• Lukthåndtering – diskusjon vedrørende punkter om luktrisikovurdering mv er nødvendig (når allerede utført)

• Behandling av forurenset vann som er definert som farlig avfall vs ikke farlig avfall

Sandnessjøen Treatment (Mdir):
• Konklusjon mottatt; Ikke behov for endring av tillatelse iht BAT-AEL

Risavika Treatment (Mdir):
• Konklusjon ikke mottatt (søknad om noen endringer sendt 1/10-20)

Hammerfest Treatment (Mdir):
• Konklusjon ikke mottatt (søknad om noen endringer sendt 1/10-20)

Averøy Treatment (Mdir):
• Konklusjon ikke mottatt (søknad om noen endringer sendt 1/10-20)

Tananger Service (SFR):
• Konklusjon mottatt; Ikke behov for endring av tillatelser iht BAT

Florø Service (SFV):
• Konklusjon ikke mottatt; Generelt sen tilbakemelding på søknader

Kristiansund Service (SFV):
• Konklusjon ikke mottatt; Generelt sen tilbakemelding på søknader

Sandnessjøen Service (SFN):
• Konklusjon ikke mottatt; Generelt sen tilbakemelding på søknader



Gjeldende 

tillatelse

BAT direkte

utslippsgrenser
Utkast revidert tillatelse Kommentar fotnoter i BAT, tab.6.1

Fotnoter til

tab.6.1 i

BAT

Total organic carbon (TOC) 1000
N/A 

(omfattet av 
unntak)

1000 mg/l,  gitt dokumentasjon på 

høy salinitet eller 95% rensegrad 

(det er hensyntatt unntak i 

fotnote 3, men ikke 4)

Gjelder ikke nødvendigvis dersom:

- høy TOC-reduksjonsgrad og høy TOC inn

- eller høy saltkonsentrasjon

- eller behandling av boreavfall (slop/kaks)

(3)

(3) 

(4)

Total suspended solids (TSS) 5-60 5

Hydrocarbon oil index (HOI) 10 0,5-10 0,5

Total nitrogen (Total N) 10-60

60

(fotnote i 6 i BAT tabell 6.1 

kommentert i utkast brev)

Gjelder ikke nødvendigvis ved:

- Lave temperaturer i behandlingen

- Høy saltkonsentrasjon i avfallet

(5) 

(6)

Total phosphorus (Total P) 1-3 3 Gjelder ikke nødvendigvis for behandling av boreavfall (4)

Phenol index 0,05-0,3 0,05

Free cyanide (CN-) 0,02-0,1 0,02 Gjelder kun når relevant (8)

Adsorbable organically bound halogens (AOX) 0,2-1 0,2 Gjelder kun når relevant (8)

Metals and metalloids  

As: 0,05

Cr III: 0,05

Cu: 0,1

Ni: 0,3

Hg: 3 µg/l

Cd: 0,01

Pb: 0,025

As: 0,01-0,1

Cr: 0,01-0,3

CrVI: 0,01-0,1

Cu: 0,05-0,5

Ni: 0,05-1

Hg: 1-10 µg/l

Cd: 0,01-0,1

Pb: 0,05-0,3

Zn: 0,1-2

As: 0,05 

Cr: 0,1 / Cr III: 0,05

CrVI: 0,01

Cu: 0,1 

Ni: 0,3

Hg: 3 µg/l

Cd: 0,01

Pb: 0,025

Zn: 0,1

Gjelder kun når relevant (8)

Endrede utslippsgrenser – muligheter og utfordringer
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Mottakskontroll



Mottakskontroll blir sentralt – stor variasjon i mottatt avfall (BAT 2, 3, 52)
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Et hjertesukk…

• Fra utkast til oversendelsesbrev:

«Siden virksomheten bruker renseteknikker beskrevet i BREF for avfallsbehandling, vurderer vi at 

virksomheten bør kunne klare å overholde de nye grensene uten at dette medfører urimelige 

kostnader for bedriften.»

• Kommentar fra SAR:

Selv om man bruker teknikker beskrevet i BREF medfører ikke dette automatisk at fastsatte nivåer 

oppnås uten ytterligere investeringer.

Erfaring endring av tillatelser
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• Diskusjon om håndtering av forurenset vann klassifisert som farlig avfall vs ikke farlig avfall

• Omgjøre avfall til verdi

• Utnytte avfall i prosessene

• End of waste

• Fokus på samsvar med tillatelser og endringer generelt: 

• Egenprodusert avfall – hvordan forholder vi oss til det

• Barrierer tanker/binger - miljørisiko

• Hyppige behov for endringer i mengdebegrensning

• Hvor går grensen mellom behandling og ikke behandling (skilleprosess), ref. tillatelse fra tidligere behandlingsanlegg

• Utredninger som skal utføres:

• Mongstad: Utslipp til vann – vurdere totalutslipp, miljørisikovurdering, vurdere mot BAT, redegjøre for renseteknikker, kostnader, utslippsreduksjon

• Mongstad: Effekt tilsats av overflatevann har for rensegraden

• Tilstandsrapporter mulig forurensning av grunn og grunnvann

• Samhandling aktør/myndighet og internt i bransjen

• Dialog i forkant av vedtak BAT-konklusjoner, involvering bransje, Norsk Industri og Mdir

• Seminarer, med workshop

• Kartlegging i bransjen (Mdir og Fylkesmenn), med tilbakemelding fra bransjen

• Men mindre dialog i etterkant og forberedelse til endring av tillatelser

– savner interaksjon/dialog mellom aktør og myndighet om konkrete endringer (generelt og ikke bare BAT)

Generelle kommentarer om erfaring kommunikasjon om tillatelser
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Takk for oppmerksomheten


