Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Hallvard Berget

Tlf.: 38 17 66 85

Deres ref.:Paal Kristensen
Vår ref.:
2008/2218

Vår dato: 07.08.2008
Arkivkode: 473

Søgne kommune
4682 Søgne

Søgne kommune - tillatelse for Høllen Vest gjenvinningsstasjon
Fylkesmannen gir Søgne kommune tillatelse til gjenvinningsstasjon i Høllen Vest.
Gjenvinningsstasjonen erstatter stasjonen på Linnegrøvan som nå legges ned. Tillatelsen
er gitt på bestemte vilkår. Gjenvinningsstasjonen kan ta i mot avfall fra private
husholdninger.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tillatelse
Fylkesmannen gir tillatelse i medhold av lov om forurensninger og om avfall av 13. mars
1981, §§ 11 og 16, jf. § 29 samt forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av
01.07.2004 (avfallsforskriften) § 11- 6. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i
søknad datert 18.03.2008 samt opplysninger fremkommet under behandling av saken.
Vilkårene er gitt i vedlegg. Endringer som virksomheten ønsker å foreta utover gitte vilkår,
må godkjennes av Fylkesmannen.
Tillatelsen kan endres med hjemmel i omgjøringsreglene i forurensningsloven § 18.

1. Tillatelsens ramme
•

Tillatelsen gjelder for ca. 3,7 da av gnr. 23, bnr. 727, i Søgne kommune. Området
er avgrenset på tegning 79.428-01 vedlagt søknad fra bedriften.

•

Tillatelsen gjelder mottak, lagring, sortering og bearbeiding av avfall og farlig
avfall fra private husholdninger nærmere spesifisert i vilkårene.

•

Ved håndtering av mengder/typer avfall utover det som tillatelsen spesifiserer, skal
det søkes spesielt.

•

Det tillates lagret totalt inntil 10 tonn farlig avfall.

•

Det fastsettes ingen rammer(mengder) for annet avfall på nåværende tidspunkt.
Om nødvendig vil disse fastsettes senere.

Besøksadr.
Postadr.
Telefon

Tordenskjoldsgate 65
Serviceboks 513, 4605 Kristiansand
38 17 66 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
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2. Gyldighet
Tillatelsen gjelder fra dags dato. Dersom tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 år fra den ble
gitt, faller tillatelsen bort.

3.

Redegjørelse for saken

Det er søkt om tillatelse til mottak, sortering m.m. av avfall av forskjellige typer. Bedriften
har tidligere drevet gjenvinningsstasjon på Linnegrøvan. Denne skal nedlegges når anlegget i
Høllen Vest er driftsklart. Tillatelse er gitt på bestemte vilkår. Fylkesmannen finner det
hensiktmessig ikke å fastsette noen grense for mengde avfall som kan mottas, men setter kun
en grense for mengde lagret farlig avfall. Det varsles imidlertid nå at dette kan endres
senere av Fylkesmannen.
Søknaden har vært kunngjort og lagt ut til offentlig ettersyn. Det er kommet merknad fra
siv.ing. Harald Hertzberg på vegne av Holthe Eiendom A/S som har ervervet Birkedalsveien
34, gnr. 23, bnr. 645:
*Planlagt overvannsledning fra gjenvinningsanlegget er skissert langs nordre grensen til
Birkedalsveien 34. Det er ikke ønskelig å få den inne på nr. 34. Dette er for det første fordi
det ikke er fastlagt hva dette området vil bli benyttet til og det vil kunne begrense fremtidig
bygging/utnyttelse. I tillegg er det en mer enn 2 meter høydeforskjell i grensen som innebærer
at det på et tidspunkt kommer en støttemur. En overvannsledning må ikke ligge under selve
støttemurskonstruksjonen og heller ikke nært inntil.
*Vi har registrert at den overvannsledningen som ligger inn til Birkedalsveien 34 kun har
kapasitet til å ta takvannet til det nye industrianlegget. Kostnader til oppgradering som måtte
komme som følge av at eksisterende ledningsdimensjoner ikke samtidig kan håndtere
overvannet fra gjenvinningsstasjonen ansees for ikke å vedkomme eierne av Birkedalsveien
34.
*Eksisterende terreng mot gjenvinningsstasjonen forutsettes beholdt av hensyn til
avskjerming og innsikt (fjellryggen hvor det nå er flettverksgjerde).
*Det nye industrianlegget vil etter hvert få et administrasjonsbygg med kontorer og
konferanserom i 2. etg. med vinduer mot nord og øst. Det vil gi utsikt til
gjenvinningsstasjonen. Stasjonen må derfor skjermes på en estetisk pen måte. Skjermingen må
også være slik at avfall ikke fyker omkring utenfor anlegget når det blåser.
*Gjenvinningsstasjonen må holdes i orden for å minimere lukt og støv og slik at det ikke blir
fugle- eller rotteplage.
Merknaden er forelagt søker som ikke har kommentarer til den.
4. Begrunnelse
Området er regulert til industri og vurderes som egnet til denne type
virksomhet. Det er ingen kjente konflikter i området, og virksomhetens art betyr neppe noen
økt miljøbelastning av betydning i området. Området er brukt til mottak og behandling av
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kloakkslam og som lager for kommunens ingeniørvesen. Mottak og behandling av
kloakkslam kan videreføres. Av hensyn til nærmeste naboer bør det vurderes om mottak og
behandling av kloakkslam skal fortsette på dette området. Kommunen bes vurdere dette innen
utgangen av 2009. Fylkesmannen forutsetter at kommunale helsemyndigheter aksepterer
fortsatt mottak og behandling av kloakkslam på Høllen Vest. Fylkesmannen har ikke mottatt
klage i noen form for denne virksomheten, men har erfaring for at slambehandling oppleves
som en belastning for andre interesser. Fylkesmannen merker seg uttalelsen fra Holthe
Eiendom A/S når det gjelder etablering av gjenvinningsstasjonen Høllen Vest. Kommunen
forutsettes å avklare forhold omkring overvannsledning og avskjerming, jf. uttalelse fra
Holthe Eiendom A/S.
Etablering av gjenvinningsstasjonen har både positive og negative sider. Negative sider kan i
første rekke være økt transport til og fra området, støy, støv, lukt og skadedyr. De positive
sider ved anlegget er i hovedsak at husholdningene får et tilfredsstillende tilbud når det
gjelder levering av avfallsfraksjoner som i stor grad kan gjenvinnes. Tilbudet ved
gjenvinningsstasjonen vil også bidra til å hindre forsøpling fra avfall. Etter Fylkesmannens
vurdering er de positive sider større enn de mulige negative konsekvenser av etableringen.
Tillatelse er derfor gitt på bestemte vilkår.
5. Ansvarsforhold
Den ansvarlige for virksomheten skal sørge for at håndteringen av avfallet er i samsvar med
denne tillatelsen. Driftes anlegget av andre enn virksomhetseier må virksomhetseier stille krav
til vedkommende part for å oppfylle sitt ansvar etter denne tillatelse.
Det forutsettes at lokaliseringen av plassen ikke er i strid med plan- og bygningsloven (PBL)
og vedtak fattet i medhold av PBL. Tillatelsen omfatter bruk av areal vist som kartbilag til
søknad av 18.03.2008.
Tillatelsen fritar ikke virksomhetseier for innhenting av tillatelser for andre sider ved
virksomheten på avfallsplassen som eksempelvis håndtering av kuldemøbler, behandling av
annet farlig avfall, arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern ol.
Tillatelsen fritar ikke anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler,
jf. forurensningsloven § 10, annet ledd.
Denne tillatelsen kan i henhold til forurensningsloven § 85 påklages til Statens
forurensningstilsyn (SFT) innen 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet fram til
vedkommende part. Begrunnet klage skal sendes fylkesmannen. Det vises ellers til
forvaltningsloven § 27, 3 ledd, jf. §§ 29, 32, 36 og 42. Tillatelsen kunngjøres på
Fylkesmannens nettsider. Virksomheten bes orientere nærmeste naboskap om at tillatelse er
gitt.
Det må gis beskjed til Fylkesmannen når Høllen Vest gjenvinningsstasjon er driftsklar.
Linnegrøvan forutsettes avsluttet når Høllen Vest er klar til bruk.
Etter fullmakt
Edgar Vegge
fung. miljøverndirektør

Hallvard Berget
overingeniør
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Vedlegg: Vilkår for tillatelsen

Kopi m/vedlegg Sørlandskonsult AS, Vesterveien 6, 4613 Kristiansand
RKR, Vesterveien 3, 4613 Kristiansand
Siv.ing. Harald Hertzberg, Fuglevik Terrasse 26, 4637 Kristiansand
Holthe Eiendom A/S, Postboks 1544 Lundsiden, 4688 Kristiansand
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VILKÅR FOR TILLATELSE gitt Søgne kommune, 4682 Søgne.
Foretaksnr.: 964 967 091
Lokalitet: Høllen Vest, gnr. 23, bnr. 727, i Søgne kommune
Dato: 07.08.2008
1. Underlag for tillatelsen
Denne tillatelsen er basert på følgende lover og forskrifter:
- Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.07.2004. (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
(internkontrollforskriften)
2. Tillatelsen omfatter
Tillatelsen gjelder sortering, rengjøring, demontering, klipping, oppmaling og
pressing/emballering av avfall fra husholdninger spesifisert som følger:
- Restavfall
- Plast
- Gummi
- Jern/metaller
- Papir/papp
- Glass
- Trevirke inkludert trykkimpregnert
- Hage-/parkavfall
- Tekstiler
- Elektrisk og elektronisk avfall
- Farlig avfall som definert i avfallsforskriften kapittel 11
- Hage-og parkavfall
Ved behov for mottak utover de mengdene/typer avfall som tillatelsen
spesifiserer, skal det søkes spesielt.
Avfall tillatelsen ikke omfatter:
- Våtorganisk avfall (fortsatt mottak av kloakkslam ved gjenvinningsstasjonen må vurderes
innen utgangen av 2009)
- Smittefarlig avfall
- Radioaktivt avfall med unntak av lavradioaktive kilder som definert i avfallsforskriften kap.
11.(jf. brev av 08.11.06 fra Statens strålevern).
3. Lagring og håndtering
1

Lagring av avfall skal foregå slik at gjenvinningsmulighetene ikke reduseres og slik at
helse og miljøskadelige stoffer ikke lekker ut og spres.
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2

Lagring av avfall skal foregå på tett dekke. Eventuelt spill skal kunne samles opp. Det
skal være rutiner for ettersyn og vedlikehold av oljeavskillere og inspeksjon av
overvannsutslipp.

3

Det tillates lagret totalt inntil 10 tonn farlig avfall. Farlig avfall kan oppbevares i
inntil 6 måneder før viderelevering.

4

Lager for farlig avfall skal være slik at forsvarlig inspeksjon og håndtering kan
utføres. Det farlige avfallet skal lagres slik at det lett kan flyttes, f.eks. på paller.
Stoffer som ikke kan samlastes ifølge ADR, skal lagres på atskilte områder.

5

Farlig avfall som oppbevares i påvente av levering/henting før behandling eller annen
disponering, skal sikres slik at det farlige avfallet ikke medfører avrenning til grunn,
avløpsnett eller annen resipient. Eventuelt spill skal kunne samles opp. Det skal
etableres tette oppsamlingstanker for flytende farlig avfall som lagres. Disse skal ha
tilstrekkelig kapasitet.

6

Håndtering av farlig avfall skal foregå slik at forurensning ikke oppstår. Farlig avfall
skal ikke blandes med annet avfall. Oppsamlet spill og/eller vann som er forurenset
med farlig avfall, skal håndteres som farlig avfall

7

Ved mottak av farlig avfall fra skal det påses at avfallsbesitter (den som leverer
avfallet til gjenvinningsstasjonen) har dokumentert det farlige avfallet.
Gjenvinningsstasjonen må deklarere det farlige avfallet ved uttransport.

8

Anlegget må utformes og drives slik at nærmiljøulemper, herunder lukt, støv,
flygeavfall og skadedyr, elimineres.

9

Det skal føres journal som omfatter alle nødvendige opplysninger om farlig avfall som
mottas. Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig
avfall, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv. Journalene skal være lett
tilgjengelige ved kontroll. De skal oppbevares i minst 5 år.

10 Nødvendig inngjerding og avlåsing skal utføres.
4. Behandling
1

Med behandling menes mottak, sortering, rengjøring, demontering, klipping,
oppmaling og pressing/emballering. Behandlingsmåter utover disse må klareres med
Fylkesmannen.

2

Behandling av avfall skal skje på fast dekke og på en slik måte at helse- og
miljøskadelige stoffer ikke lekker ut og spres. Eventuelt spill skal kunne samles opp.

3

Virksomheten forutsettes ikke å ha utslipp av betydning til vann eller luft. Overvann
fra området hvor mottak og sortering av avfall må føres til oljeavskiller før utslipp til
kommunalt nett/annen løsning. Tiltak for å begrense eventuelle utslipp kan pålegges
av Fylkesmannen.

Side 7 av 8

5. Beskyttelse mot støy
Ekvivalent støynivå skal ikke overstige 40 db(A) i nærliggende boligområder kl.
22- 06 og hele søndag/helligdag. Ellers maks. 50 db(A). Høyeste lydnivå skal ikke
overskride grenseverdiene for ekvivalentnivået med mer enn 10 dB(A), jf. retningslinjer for
begrensning av støy, TA-506, utgitt av SFT.
6. Miljøkontroll
Prøvetakingsprogram/miljøkontrollprogram må etableres og fremlegges for Fylkesmannen
innen 01.12.2008. Følgende skal dokumenteres:
1

Utslipp fra oljeavskillerere med utslipp til kommunalt nett skal prøvetas for å
kunne dokumentere at det ikke gir uønsket forurensning.

2. Bedriften må drive anlegget i samsvar med RKRs interne system for
kvalitetssikring og internkontroll.
7. Beredskap
Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en nødvendig
beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen.
Beredskapen skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i
virksomhetens aktiviteter. Beredskapsplanen er en nødvendig del av bedriftens
internkontrollsystem.
8. Varsling
Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, skal den ansvarlige straks varsle
brannvesenet i henhold til ”Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt
forurensning” vedtatt av Miljøverndepartementet 09.07.92.
Avviksmelding ved utslipp skal sendes Fylkesmannen snarest og senest innen 24 timer.
9. Journalføring og rapportering
Den ansvarlige for virksomheten skal utarbeide og oppbevare følgende dokumentasjon:
1

Registrering ut/inn av anlegget av total avfallsmengde samt fordeling på
disponeringsform.

2

Resultater fra miljøkontrollen.

3

Bedriftens oppdaterte internkontrollsystem

Dokumentasjonen skal være basert på daglige journalføringer og avviksrapporteringer.
Journalføringen skal inneholde registrering av avfallsmengder inn til anlegget, dato for
mottaket og leverandør av avfallet. I tillegg skal det registreres avfallsmengder ut fra anlegget,
behandlingsform, mottaker og dato for levering. Slike journaler skal være skriftlige og
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oppbevares i minst 5 år. Forøvrig vises det til avfallsforskriften kap. 11 angående farlig avfall
og de krav som der stilles til registrering og deklarering av farlig avfall.
Rapportering skjer årlig via Altinn. Bedriften bes kontakte Statistisk Sentralbyrå for nærmere
informasjon om dette.
10. Tilsyn
Den ansvarlige for virksomheten plikter å la SFT eller Fylkesmannen foreta nødvendige
kontroller/tilsyn av virksomheten til enhver tid, herunder stikkprøver (eksempelvis på
mengdeberegninger, sortering av fraksjoner og journalføring). Virksomheten skal ved kontroll
kunne fremlegge dokumentasjon som viser at virksomheten drives i samsvar med vilkårene
satt i tillatelsen.
11. Brudd på tillatelsen
I medhold av forurensningsloven § 73 kan Fylkesmannen fastsette forurensningsgebyr for å
sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen. Ved overtredelse av tillatelsen, eller
vilkårene knyttet til denne, kommer forurensningsloven kap. 10 til anvendelse dersom
forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.
12. Forsikring og sikkerhetsstillelse
Den ansvarlige for virksomheten skal stille nødvendig sikkerhet for utgifter som følge av
rimelige tiltak for å hindre, begrense, fjerne eller avbøte forurensningsskade ved opphør og
lukking av anlegget, jf. §§ 57 og 63 i forurensningsloven. Rimelige tiltak vil bl.a. omfatte
opprydding av avfall og ev. forurenset grunn samt godkjent disponering.
Det må innen 01.12.2008 fremlegges en erklæring fra eierne om at de påtar seg ansvaret
for opprydding ved eventuell nedleggelse av anlegget.
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