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1. TILLATELSENS RAMME 
 
Tillatelsen gjelder utslipp fra testproduksjon av olje, protein og mel fra restråstoff fra villfisk, 
levert Nord Senja Fisk AS – med følgende produserte mengder pr år: 
 

o Fiskeolje  500 tonn 
o Protein konsentrat 350 tonn 
o Fiskemel  350 tonn 

 
Tillatelsen er midlertidig, og gjelder fra dags dato og ut året 2022. 
 
 

2. GENERELLE VILKÅR 
 

2.1 Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra anlegget som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens punkt 4 til 9. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om 
slike utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent 
på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter 
oppført i vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette 
framgår gjennom uttrykkelig regulering i vilkårenes punkt 4 til 9. 
 

2.2 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra anlegget, 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 i punkt 3 til 8 uttrykkelig er satt 
grenser for.  
 

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal 
eventuell reduksjon av produksjonsnivået som minimum medføre en tilsvarende reduksjon i 
utslippene. 

2.3 Utskifting av utstyr og endring av utslippspunkt 
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille prinsippet om bruk av beste tilgjengelige 
teknikker med sikte på å motvirke forurensende utslipp og annen negativ innvirkning på miljøet 
(BAT-prinsippet1), jfr. punkt 2.2.  

 
 
1 BAT (Best Available Techniques) – beste tilgjengelige teknikker, i henhold til EUs industrutslippsdirektiv. 
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Dersom det skal foretas utskifting av utstyr der det er mulig å oppnå utslippsreduksjoner av 
betydning, skal bedriften gi melding til forurensningsmyndigheten om dette i god tid før det tas 
beslutning om valg av utstyr.  
   

Hvis bedriften ønsker å endre utslippspunkter som er fastlagt i tillatelsens vilkår 4.1 må den søke 
om tillatelse til dette.  
 

2.4 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 og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres. 
 

2.5 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften så langt det er mulig uten 
urimelige kostnader å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den 
økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.  
 

Bedriften skal så snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold som kan føre 
til vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare.  
 

2.6 Internkontroll 
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til 
internkontrollforskriften. 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 forhold som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold.  
 
 
 

3. LAGRING AV RÅSTOFF, FERDIG VARE OG KJEMIKALIER 
 
Lagring av råstoff, ferdig vare, oljeprodukter og kjemikalier ved anlegget må være sikret på en slik 
måte at eventuelle uhell ikke medfører fare for forurensning til sjø eller grunn.  
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4. UTSLIPP TIL VANN 
 

4.1 Utslipp av prosessavløpsvann og kjølevann 
Alt prosessavløpsvann2 og kjølevann skal føres gjennom utslippsledning til sjø.  
Utslippspunktet skal ligge minst 10 meter under havoverflaten målt ved normal lavvvannstand. 
 
Prosessavløpsvannet skal før utslipp renses i henhold til beskrivelse av renseanlegg i søknaden. 
 
Prøvetaking av prosessavløpsvann 
For å dokumentere utslippsmengder skal bedriften ta ut representative døgnblandprøver av 
renset prosessavløpsvann for hver driftsmåned. Minst to av prøvene skal tas ved maksimal 
produksjon.  
 
Prøvene skal analyseres for KOFcr, suspendert stoff og fett/olje, på akkreditert laboratorium. 
 

4.2 Diffuse utslipp 
Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser, rengjøring og fra utearealer, for eksempel avrenning 
fra lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for 
miljøet, skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra anleggets utearealer skal 
håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet.  
 
Råstoffrester/avfall ved anleggets uteområde skal samles opp fortløpende og håndteres som 
restavfall eller brukes i produksjonen. 
 

4.3 Sanitæravløpsvann 
Kommunen er myndighet for regulering av eventuelt sanitæravløpsvann fra anlegget.   
  

 
 
2 Med prosessavløpsvann menes spylevann, rengjøringsvann, transportvann eller vann som har vært i direkte kontakt med råstoff, produkt 
eller avfall, eller som er tilført forurensende komponenter fra andre kilder. 
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5. UTSLIPP TIL LUFT 
 

5.1 Lukt og støv 
Anlegget skal drives slik at luktulemper samt utslipp av støv og partikler begrenses mest mulig i 
omgivelsene.  
 

Luktimmisjon ved omkringliggende boliger og fritidsboliger skal ikke overstige 2 ouE/m3, angitt 
som maksimal månedlig 99 prosent timefraktil.  
 

Dersom det kommer klager på lukt fra anlegget må bedriften påregne å dokumentere 
luktutslippet med målinger/modellering. 
 

5.2 Utslipp fra forbrenningsanlegg med rene brensler 
For utslipp til luft fra bedriftens forbrenningsanlegg gjelder kravene i forurensningsforskriften 
kapittel 27 Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg med rene brensler. 
 
 

6. KJEMIKALIER 
 
Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i bedriften, både som 
råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, 
hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler.  
 

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og 
miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.6 
om internkontroll.  
 

Bedriften plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal 
foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de 
kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes. 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.3 
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller 
brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket4 og andre regelverk 
som gjelder for kjemikalier. 
 

 
 
3 Jf. produktkontrolloven § 3a om substitusjonsplikt 
4 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften)  
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7. STØY 

Bedriftens bidrag til utendørs støy skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som 
frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade hos nabo: 

 
Mandag-fredag 

Kveld  
mandag-fredag 

Lørdag Søn-
/helligdager 

Natt  
(kl. 23-07) 

Natt  
(kl. 23-07) 

55 Lden 50 Levening 50 Lden 45 Lden 45 Lnight 60 LAFmax 

Lden er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste grenseverdien legges til grunn 
når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time. 
Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23. 
Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07. 
LAFmax , er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid støynivå med Fast respons) fra en industribedrift i 
nattperioden 23-07. 
 

Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen «highly impulsive 
sound» som definert i T-14425. Dersom impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere enn de 
grenseverdier som er angitt i tabellen. 
 

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

Støyende aktivitet skal normalt ikke forekommer på nattestid, i helger eller på helligdager. 
Dersom det i kortere perioder er nødvendig å gjennomføre slikt arbeid skal dette varsles til 
berørte naboer, og angitte støygrenser i tabellen skal overholdes.  
 
 

8. ENERGI 
 

8.1 Energstyring 
Bedriften skal systematisk søke å redusere energiforbruket. Rutiner for vurdering av tiltak med 
sikte på å redusert energiforbruk skal inngå i bedriftens internkontroll. 
 

8.2 Utnyttelse av overskuddsenergi  
Bedriften skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg 
internt.  
 
 

 
 
5 Klima- og miljødepartementet 2016. T-1442. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
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9. AVFALL 
 

Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det 
dannes avfall som følge av virksomheten. Avfall som oppstår i bedriften, skal primært søkes 
ombrukt i bedriftens produksjon eller i andres produksjon.  
 

Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.6  
 
 

10. RAPPORTERING TIL STATSFORVALTEREN 
 
Bedriften skal innen 1. februar 2023 rapportere miljødata og eventuelle avvik for driftsperioden 
den midlertidige utslippstillatelsen for testanlegget i Botnhamn gjelder for. Miljødata omfatter 
råstofforbruk, produksjonsmengder, avfallsmengder, energiforbruk, vannforbruk og resultater 
fra prøvetaking av prosessavløpsvann. Eventuelle luktklager og lukthendelser ved bedriften skal 
også rapporteres.  

 
 

11. TILSYN 
 
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med anlegget til enhver tid.  
 

  

 
 
6 Se blant annet avfallsforskriften og kapittel 18 i forurensningsforskriften. 
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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 punkt 3 flg.  
 
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere  Vanlige forkortelser 
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 

Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
Heksabromcyclododekan HBCDD 
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol) TBBPA 
  
Klorerte organiske forbindelser  
Dekloran pluss (syn og anti isomere former) 
1,2-Dikloretan 

DP (syn-DP, anti DP) 
EDC 

Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
Heksaklorbenzen HCB 
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
Klorerte alkylbenzener KAB 
Pentaklorfenol PCF, PCP 
Polyklorerte bifenyler PCB 
Triklorbenzen TCB 
Tetrakloreten PER 
Trikloreten TRI 
Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter) TCS 
Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
 
Enkelte tensider 

 

Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
Dimetyldioktadekylammoniumklorid 
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid 

DSDMAC 
DHTMAC 

 
Nitromuskforbindelser 

 

Muskxylen  
  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE  
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet) 4-HPbl 
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4-tert-pentylfenol 4-t-PP 
4-tert-butylfenol 4-t-BP 
Dodecylfenol m. isomerer DDP 
2,4,6 tri-tert-butylfenol TTB-fenol 
  

 

Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)  
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte 
forbindelser 

PFOS, PFOS-relaterte  
forbindelser 

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

 
PFHxS, PFHxS-relaterte 
forbindelser 
 
PFBS, PFBS-relaterte 
forbindelser 
 
PFOA   

 
Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA 

 
PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA, PFTrDA, 
PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser  
Tributyltinnforbindelser TBT 
Trifenyltinnforbindelser 
Dibutyltinnforbindelser 
Dioktyltinnforbindelser 

TFT, TPT 
DBT 
DOT 

  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Ftalater  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Benzylbutylftalat BBP 
Dibutylftalat DBP 
Diisobutylftalat DIBP 
 
Bisfenol A 

 
BPA 

  
Siloksaner  
Dodekamethylsykloheksasiloksan                                   
Dekametylsyklopentasiloksan 

D6 
D5 

Oktametylsyklotetrasiloksan D4 
 

Benzotriazolbaserte UV-filtre  
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol                                UV-320                                                                                                  
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol                  UV-327 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol                          UV-328 
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol          UV-350 

 


