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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 592/2014 

av 3. juni 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til bruk av animalske biprodukter og avledede 

produkter som brensel i forbrenningsanlegg(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av 

hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter)(1), særlig artikkel 15 nr. 1 bokstav d), artikkel 15 nr. 1 

bokstav e), artikkel 15 nr. 1 annet ledd, artikkel 27 første ledd bokstav h), artikkel 27 første ledd bokstav i), artikkel 27 annet 

ledd og artikkel 45 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 1069/2009 er det fastsatt hygieneregler og dyrehelseregler for animalske biprodukter og 

avledede produkter for å forebygge og minimere risikoene slike produkter kan innebære for menneskers og dyrs helse.  

I nevnte forordning klassifiseres disse produktene i bestemte kategorier ut fra hvilken risiko de utgjør, og det fastsettes 

krav til sikker bruk og disponering av produktene. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(2) er det fastsatt regler for gjennomføring av forordning (EF) 

nr. 1069/2009, herunder regler for bruk og disponering av husdyrgjødsel. 

3)  Fjørfegjødsel framstilles som en integrert del av fjørfeavl på en driftsenhet, og kan brukes på stedet som brensel til 

forbrenning uten forutgående behandling, forutsatt at relevante miljøkrav og krav til helsevern er oppfylt, og at bruken 

ikke har skadevirkninger på miljøet eller menneskers helse. 

4)  I forbrenningsanlegg der det brukes fjørfegjødsel som brensel, skal det treffes nødvendige hygienetiltak for å hindre 

spredning av mulige sykdomsframkallende stoffer. Nevnte tiltak skal også omfatte håndtering av spillvann fra steder der 

fjørfegjødsel lagres. 

5)  Rester fra forbrenning av fjørfegjødsel, hovedsakelig aske, er en rik kilde til mineraler som kan brukes til framstilling av 

mineralgjødsel, og Kommisjonen er i ferd med å utvikle Unionens regelverk for slike restprodukter. Det bør derfor være 

mulig å bruke rester fra forbrenning istedenfor å disponere dette som avfall. 

6)  Kommisjonen har foreløpig bare mottatt omfattende dokumentasjon på at det er utviklet teknologier som gjør det mulig 

å bruke fjørfegjødsel som brensel til forbrenning på driftsenheter uten skadevirkninger på miljøet og menneskers helse. 

Dersom Kommisjonen får tilgang til dokumentasjon der det fastslås at det er mulig å bruke husdyrgjødsel fra andre arter 

som brensel til forbrenning, samtidig som en tilsvarende grad av miljø- og helsevern sikres, kan de relevante 

bestemmelser i forordning (EU) nr. 142/2011 revideres tilsvarende. 

7)  For å sikre at den fortsatte bruken av fjørfegjødsel som brensel i forbrenningsanlegg foregår på lovlig måte bør det 

fastsettes ytterligere miljøkrav og krav til helsevern for slik bruk for å unngå skadevirkninger på miljøet eller 

menneskers helse. 

8)  En fastsettelse av harmoniserte krav som på en helhetlig måte reduserer de risikoer for menneskers og dyrs helse og for 

miljøet som oppstår som følge av bruk av husdyrgjødsel som brensel i forbrenningsanlegg på driftsenheter, vil også 

fremme utviklingen av teknologier for forbrenningsanlegg som bruker fjørfegjødsel framstilt på driftsenheten som en 

bærekraftig kilde til brensel.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 4.6.2014, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 197/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 1. 

(1) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold 

til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 
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9)  Artikkel 6 i forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres for å fastsette ytterlige krav til bruk av animalske 

biprodukter og avledede produkter som brensel i forbrenningsanlegg. 

10)  De driftsansvarliges overholdelse av visse miljøstandarder nevnt i denne forordning bør kontrolleres av eller på vegne 

av vedkommende myndighet. 

11)  Bearbeidingsmetodene beskrevet i kapittel IV avsnitt 2 bokstav f) i vedlegg IV i forordning (EU) nr. 142/2011 for 

dampkjeler er godkjent som alternative metoder i samsvar med artikkel 20 i forordning (EF) nr. 1069/2009. Disse 

metodene, med de nødvendige tilpasninger, kan også brukes til forbrenning av animalsk fett som brensel i stasjonære 

forbrenningsmotorer. 

12)  Vedlegg III til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

13)  For anvendelse av denne forordning må det innføres krav til offentlige kontroller av forbrenning av animalsk fett og 

fjørfegjødsel som brensel. Vedlegg XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

14)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften i artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

Disponering ved avfallsforbrenning, disponering eller gjenvinning ved samforbrenning og bruk som brensel til 

forbrenning» 

b)  Nytt nr. 6, 7 og 8 skal lyde: 

«6.  Driftsansvarlige skal sikre at forbrenningsanlegg som er under deres kontroll, bortsett fra forbrenningsanlegg 

nevnt i vedlegg IV kapittel IV avsnitt 2, og der animalske biprodukter eller avledede produkter brukes som brensel, 

oppfyller de allmenne vilkårene og de særlige kravene fastsatt i kapittel IV og V i vedlegg III og er godkjent av 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

7.  Vedkommende myndighet skal bare godkjenne forbrenningsanlegg nevnt i nr. 6 til bruk av animalske biprodukter 

og avledede produkter som brensel til forbrenning dersom 

a)  forbrenningsanleggene omfattes av kapittel V i vedlegg III til denne forordning, 

b)  forbrenningsanleggene oppfyller alle relevante allmenne vilkår og særlige krav fastsatt i kapittel IV og V i vedlegg 

III til denne forordning, 

c)  det foreligger administrative framgangsmåter for å sikre at kravene til godkjenning av forbrenningsanleggene 

kontrolleres hvert år. 

8.  Ved bruk av fjørfegjødsel som brensel til forbrenning som fastsatt i kapittel V i vedlegg III, får følgende regler 

anvendelse i tillegg til dem som er nevnt i nr. 7 i denne artikkel: 

a)  søknaden om godkjenning som den driftsansvarlige inngir til vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 24 

nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal inneholde dokumentasjon som er sertifisert av vedkommende 

myndighet eller av en yrkesorganisasjon som er godkjent av vedkommende myndigheter i medlemsstaten, på at 

forbrenningsanlegget der fjørfegjødselen brukes som brensel, fullt ut overholder grenseverdiene for utslipp og 

oppfyller kravene til overvåking fastsatt i kapittel V avsnitt B nr. 4 i vedlegg III til denne forordning, 
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b)  framgangsmåten for godkjenning fastsatt i artikkel 44 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal ikke avsluttes før 

vedkommende myndighet eller en yrkesorganisasjon godkjent av nevnte myndighet har utført minst to etterfølgende 

kontroller, hvorav den ene uanmeldt, i løpet av de første seks månedene forbrenningsanlegget er i drift, herunder de 

nødvendige målinger av temperatur og utslipp. Når resultatene av disse kontrollene viser at parametrene fastsatt i 

kapittel V avsnitt B nr. 4 i vedlegg III til denne forordning er oppfylt, kan fullstendig godkjenning gis.» 

2) Vedlegg III og XVI endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

I en overgangsperiode på to år etter datoen nevnt i artikkel 3 første ledd kan medlemsstatene tillate drift av forbrenningsanlegg 

der det brukes smeltet fett eller fjørfegjødsel som brensel, og som er blitt godkjent i henhold til nasjonal lovgivning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 15. juli 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 3. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III og XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften i vedlegg III skal lyde: 

«VEDLEGG III 

DISPONERING, GJENVINNING OG BRUK SOM BRENSEL» 

b)  Nytt kapittel IV og V skal lyde: 

«KAPITTEL IV 

ALLMENNE KRAV TIL BRUK AV ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AVLEDEDE PRODUKTER SOM BRENSEL 

Avsnitt 1 

Allmenne krav til forbrenning av animalske biprodukter og avledede produkter som brensel 

1.  Driftsansvarlige for forbrenningsanlegg nevnt i artikkel 6 nr. 6 skal sikre at følgende vilkår er oppfylt i 

forbrenningsanlegg som er under deres kontroll: 

a)  Animalske biprodukter og avledede produkter som skal brukes som brensel, skal brukes til dette formål så snart 

som mulig eller lagres på en sikker måte fram til de skal brukes. 

b)  I forbrenningsanleggene skal det være iverksatt egnede tiltak for å sikre at beholdere og kjøretøyer rengjøres og 

desinfiseres på et eget område på anlegget der spillvann kan samles opp og disponeres i samsvar med Unionens 

regelverk, for å unngå risiko for miljøforurensning. 

Som unntak fra kravene i første ledd kan beholdere og kjøretøyer som brukes til transport av smeltet fett, 

rengjøres og desinfiseres på lasteanlegget eller på andre anlegg som er godkjent eller registrert i henhold til 

forordning (EF) nr. 1069/2009. 

c)  Forbrenningsanleggene skal være plassert på et godt drenert, fast underlag. 

d)  I forbrenningsanleggene skal det være iverksatt egnede tiltak for å beskytte mot skadedyr. I den forbindelse skal 

det brukes et dokumentert program for skadedyrbekjempelse. 

e)  Personalet skal ha tilgang til hensiktsmessige innretninger for å opprettholde personlig hygiene, for eksempel 

toaletter, garderober og vaskeservanter, dersom det er nødvendig for å forebygge risiko for forurensning av 

utstyr som brukes til håndtering av produksjonsdyr eller fôr til disse. 

f)  Det skal fastsettes dokumenterte framgangsmåter for rengjøring og desinfisering for alle deler av forbrennings-

anlegget. Det skal finnes egnet utstyr og rengjøringsmidler for rengjøringen av anlegget. 

g)  Hygienekontrollen skal omfatte regelmessige inspeksjoner av miljø og utstyr. Tidsplanen for og resultatene av 

inspeksjonen skal dokumenteres og oppbevares i minst to år. 

h)  Dersom smeltet fett brukes som brensel til forbrenning i stasjonære forbrenningsmotorer på godkjente eller 

registrerte anlegg for bearbeiding av næringsmidler eller fôr, skal all bearbeiding av næringsmidler eller fôr på 

samme sted skje under strenge krav til atskillelse. 

2.  Driftsansvarlige for forbrenningsanlegg skal ta alle nødvendige forholdsregler i forbindelse med mottak av 

animalske biprodukter eller avledede produkter for å forebygge eller, i den grad det er praktisk mulig, begrense 

risikoene for menneskers og dyrs helse og for miljøet. 

3.  Dyr skal ikke ha adgang til forbrenningsanlegget, til de animalske biproduktene eller de avledede produktene i 

påvente av forbrenning, eller til asken fra forbrenningen.  
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4.  Dersom forbrenningsanlegget er plassert på en driftsenhet der det holdes dyr av arter som er bestemt til nærings-

middelproduksjon 

a)  skal forbrenningsutstyret og dyrene samt deres fôr og strø være helt fysisk atskilt, 

b)  skal utstyr som brukes til drift av forbrenningsanlegget, utelukkende være forbeholdt dette formål og ikke 

benyttes andre steder på driftsenheten, med mindre det er blitt rengjort og desinfisert på en effektiv måte før slik 

bruk, 

c)  skal personalet som arbeider på forbrenningsanlegget, skifte yttertøy og fottøy og selv iverksette personlige 

hygienetiltak før de håndterer dyr på denne eller andre driftsenheter eller dyrenes fôr og strø. 

5.  De animalske biproduktene og avledede produktene som venter på forbrenning som brensel, samt restene fra 

forbrenningen skal lagres på et lukket og tildekket sted som er forbeholdt dette formål, eller i lukkede og 

lekkasjesikre beholdere. 

6.  Forbrenningen av animalske biprodukter eller avledede produkter skal skje på en måte som hindrer kryss-

kontaminering av fôr. 

Avsnitt 2 

Driftsforhold for forbrenningsanlegg 

1.  Forbrenningsanlegg skal være utformet, bygget, utstyrt og drevet på en slik måte at de animalske biproduktene og 

de avledede produktene, selv under de mest ugunstige forhold, behandles i minst 2 sekunder ved 850 °C eller i 

minst 0,2 sekunder ved 1 100 °C. 

2.  Gassen fra prosessen skal på en kontrollert og homogen måte varmes opp til 850 °C i 2 sekunder eller til 1 100 °C i 

0,2 sekunder. 

Temperaturen skal måles i nærheten av innerveggen eller ved et annet representativt punkt i forbrenningskammeret, 

som godkjent av vedkommende myndighet. 

3.  Det skal brukes automatiske metoder for å overvåke parametrer og forhold som er av betydning for forbrennings-

prosessen. 

4.  Resultatene av temperaturmålingen skal registreres automatisk og framlegges på en hensiktsmessig måte slik at 

vedkommende myndighet etter framgangsmåtene den selv fastsetter, kan kontrollere at driftsforholdene nevnt i nr. 1 

og 2 er oppfylt. 

5.  Den driftsansvarlige for et forbrenningsanlegg skal sikre at brenselet forbrennes på en slik måte at det samlede 

innholdet av organisk karbon i slagg og bunnaske er mindre enn 3 %, eller at glødetapet er under 5 % av materialets 

tørrvekt. 

Avsnitt 3 

Rester fra forbrenning 

1. Rester fra forbrenningen skal begrenses mest mulig når det gjelder mengde og skadevirkning. Restene skal 

gjenvinnes eller, dersom det ikke er mulig, disponeres eller brukes i samsvar med relevante deler av Unionens 

regelverk. 

2.  Transport og midlertidig lagring av tørre rester, herunder støv, skal foregå i lukkede beholdere eller på andre måter 

som hindrer at de spres til miljøet. 

Avsnitt 4 

Driftsstans eller unormale driftsforhold 

1.  Forbrenningsanlegget skal være utstyrt med innretninger som sikrer at driften stopper automatisk ved unormale 

driftsforhold eller driftsstans fram til normal drift kan gjenopptas. 

2.  Ufullstendig forbrente animalske biprodukter og avledede produkter skal forbrennes på nytt eller disponeres på 

annen måte enn ved disponering på en godkjent fyllplass, i samsvar med artikkel 12, 13 og 14 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009.  
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KAPITTEL V 

TYPER ANLEGG OG BRENSEL SOM KAN BRUKES TIL FORBRENNING, OG SÆRLIGE KRAV TIL VISSE TYPER 

ANLEGG 

A. Stasjonære forbrenningsmotorer 

1.  Utgangsmateriale: 

Til denne prosessen kan det brukes en fettfraksjon fra animalske biprodukter i alle kategorier, forutsatt at den 

oppfyller følgende vilkår: 

a)  Med mindre det benyttes fiskeolje eller smeltet fett framstilt i samsvar med henholdsvis avsnitt VIII eller 

XII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal fettfraksjonen fra animalske biprodukter først 

bearbeides på følgende måte: 

i)  dersom fettfraksjonen er fra kategori 1- og 2-materiale, en av bearbeidingsmetodene 1–5 som fastsatt i 

kapittel III i vedlegg IV. 

Dersom dette fettet flyttes fra bearbeidingsanlegget for umiddelbar direkte forbrenning i et lukket 

transportørsystem som ikke kan omgås, og forutsatt at et slikt system er godkjent av vedkommende 

myndighet, er permanent merking med glyseroltriheptanoat (GTH), som nevnt i vedlegg VIII kapittel V 

nr. 1, ikke påkrevd, 

ii)  dersom fettfraksjonen er fra kategori 3-materiale, en av bearbeidingsmetodene 1–5 eller 

bearbeidingsmetode 7 som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV, 

iii)  dersom materialene er avledet fra fisk, en av bearbeidingsmetodene 1–7 som fastsatt i kapittel III i 

vedlegg IV. 

b)  Fettfraksjonen skal skilles fra proteinet, og i tilfeller der fett fra drøvtyggere skal forbrennes på et annet 

anlegg, skal uløselige urenheter fjernes slik at de høyst utgjør 0,15 vektprosent. 

2.  Metode: 

Forbrenning av animalsk fett som brensel i en stasjonær forbrenningsmotor skal skje på følgende måte: 

a)  Fettfraksjonene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) skal forbrennes 

i)  i henhold til vilkårene fastsatt i kapittel IV avsnitt 2 nr. 1 eller 

ii)  ved bruk av prosessparametre som gir samme resultat som vilkårene angitt i bokstav i), og som er 

godkjent av vedkommende myndighet, 

b)  forbrenning av annet materiale av animalsk opprinnelse enn animalsk fett, skal ikke være tillatt, 

c)  animalsk fett fra kategori 1- eller 2-materiale som forbrennes i lokaler som er godkjent eller registrert i samsvar 

med forordning (EF) nr. 852/2004, forordning (EF) nr. 853/2004, forordning (EF) nr. 183/2005 eller på 

offentlige steder, skal være bearbeidet med bearbeidingsmetode 1 som fastsatt i vedlegg IV kapittel III, 

d)  forbrenning av animalsk fett skal skje i samsvar med Unionens regelverk om vern av miljøet, særlig med 

standardene og kravene i nevnte regelverk og kravene med hensyn til de beste tilgjengelige teknikkene for 

kontroll med og overvåking av utslipp. 

3.  Driftsforhold: 

Som unntak fra kravene fastsatt i kapittel IV avsnitt 2 nr. 2 første ledd kan vedkommende myndighet med 

ansvar for miljøspørsmål godkjenne krav basert på andre prosessparametre som sikrer tilsvarende 

miljøresultater. 

B. Forbrenningsanlegg på driftsenheter der fjørfegjødsel brukes som brensel 

1.  Type anlegg: 

Forbrenningsanlegg på driftsenheter med en samlet nominell termisk effekt på høyst 5 MW. 
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2.  Utgangsmateriale og bruksområde: 

Utelukkende ubearbeidet fjørfegjødsel som nevnt i artikkel 9 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009, som 

skal brukes som brensel til forbrenning i samsvar med kravene fastsatt i nr. 3–5. 

Forbrenning av andre animalske biprodukter eller avledede produkter og gjødsel fra andre arter eller gjødsel 

som er framstilt utenfor driftsenheten, skal ikke tillates som brensel på forbrenningsanlegg nevnt i nr. 1. 

3.  Særlige krav til fjørfegjødsel som brukes som brensel til forbrenning: 

a)  Gjødselen skal lagres på en sikker måte på et lukket lagerområde for å minimere behovet for ytterligere 

håndtering og for å hindre krysskontaminering av andre deler av en driftsenhet der det holdes dyr av arter 

som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

b)  Forbrenningsanlegget på driftsenheten skal være utstyrt med 

i)  et automatisk brenselhåndteringssystem som fører brenselet direkte inn i forbrenningskammeret uten 

ytterligere håndtering, 

ii)  en støttebrenner som skal brukes i oppstarts- og avstengningsfasen for å sikre at temperaturkravene 

fastsatt i kapittel IV avsnitt 2 nr. 2 er oppfylt til enhver tid i disse fasene og så lenge forbrennings-

kammeret inneholder materiale som ikke er forbrent. 

4.  Grenseverdier for utslipp og krav til overvåking: 

a)  Utslipp av svoveldioksid, nitrogenoksider (nærmere bestemt summen av nitrogenmonoksid og nitro-

gendioksid, uttrykt som nitrogendioksid) og partikler skal ikke overstige følgende grenseverdier uttrykt i 

mg/Nm3 ved en temperatur på 273,15 K, et trykk på 101,3 kPa og et oksygeninnhold på 11 prosent etter 

korrigering for innholdet av vanndamp i avgassene: 

Forurensende stoff Grenseverdi for utslipp i mg/Nm3 

Svoveldioksid 50 

Nitrogenoksider (som NO2) 200 

Partikler 10 

b)  Den driftsansvarlige for forbrenningsanlegget på driftsenheten skal minst én gang i året foreta målinger av 

svoveldioksid, nitrogenoksider og partikler. 

Som et alternativ til målingene nevnt i første ledd, kan det brukes andre framgangsmåter som er kontrollert 

og godkjent av vedkommende myndighet, for å bestemme utslippet av svoveldioksid. 

Overvåkingen skal utføres av eller på vegne av den driftsansvarlige i samsvar med CEN-standardene. 

Dersom det ikke foreligger CEN-standarder, skal ISO-standarder eller nasjonale eller internasjonale 

standarder som gir data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet, benyttes. 

c)  Alle resultater skal registreres, behandles og framlegges på en slik måte at vedkommende myndighet kan 

kontrollere at grenseverdiene for utslipp overholdes. 

d)  For forbrenningsanlegg på driftsenheter der det brukes sekundært renseutstyr for å overholde grenseverdiene 

for utslipp, skal det løpende kontrolleres at nevnte utstyr fungerer effektivt, og resultatene skal registreres. 

e)  Ved manglende overholdelse av grenseverdiene nevnt i bokstav a) eller dersom et forbrenningsanlegg på en 

driftsenhet ikke oppfyller kravene i kapittel IV avsnitt 2 nr. 1, skal den driftsansvarlige umiddelbart 

underrette vedkommende myndighet og treffe nødvendige tiltak for å sikre at kravene oppfylles så snart som 

mulig. Dersom det ikke lenger er mulig å oppfylle kravene, skal vedkommende myndighet innstille driften 

av anlegget og tilbakekalle godkjenningen av det.  
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5.  Endringer i driften og driftsstans: 

a)  Den driftsansvarlige skal underrette vedkommende myndighet om planlagte endringer av forbrennings-

anlegget på driftsenheten som kan påvirke utslippene, minst en måned før datoen for endringen. 

b)  Den driftsansvarlige skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at oppstarts- og avstengningsfasen i 

forbrenningsanlegget på driftsenheten og en eventuell funksjonssvikt er så kortvarig som mulig. Ved funk-

sjonssvikt eller driftsstans i det sekundære renseutstyret skal den driftsansvarlige underrette vedkommende 

myndighet umiddelbart.» 

2) I vedlegg XVI kapittel III skal nytt avsnitt 12 lyde: 

«Avsnitt 12 

Offentlig kontroll av godkjente anlegg for forbrenning av animalsk fett og fjørfegjødsel som brensel 

Vedkommende myndighet skal foreta dokumentkontroller på godkjente anlegg for forbrenning av animalsk fett og 

fjørfegjødsel som brensel nevnt i vedlegg III kapittel V, i samsvar med framgangsmåtene i artikkel 6 nr. 7 og 8.» 

 __________  


