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1.

TILLATELSENS RAMMER OG VILKÅR

1.1 Ikrafttredelse
Tillatelsen trer i kraft fra dags dato, forutsatt at alle vilkårene i tillatelsen kan
overholdes.

1.2

Avfallstyper og mengde avfall tillatt mottatt ved anlegget

A. Det gis tillatelse til sortering og mellomlagring av:
• 44 000 tonn næringsavfall (restavfall og kildesorterte rene fraksjoner som
papp, papir, metall, tre mv.)
B. Det gis tillatelse til mellomlagring av:
• 10 tonn farlig avfall, inkl. impregnert trevirke
• 25 tonn elektrisk – og elektronisk avfall (EE-avfall)
C. Det gis tillatelse til mellomlagring av:
• 25 tonn våtorganisk avfall (fra virksomheter).
Tillatt mengde for lagring er spesifisert i vilkår 1.3
Det gis ikke tillatelse til behandling av avfallsfraksjonene nevnt ovenfor i 1.2 B
og C.
Tillatelsen omfatter farlig avfall som skal videresendes til godkjent
behandlingsanlegg for de respektive avfallstypene.
D. Tillatelsen gjelder ikke for mottak av følgende avfallsfraksjon:
• Avløpsslam
• Flytende avfall
• Radioaktivt avfall
• Eksplosivt avfall
• Smittefarlig avfall
Restavfallet etter sortering skal leveres til godkjent anlegg for sluttbehandling.

Side 3 av 9

1.3 Tillatt lagringstid
Maksimal lagringstid:
Avfallstype
Blandet usortert næringsavfall
Sortert næringsavfall (ferdig prosessert)
Kildesortert rene fraksjoner som papp, papir, metall,
trevirke m.v.
Farlig avfall
Impregnert trevirke
Våtorganisk avfall

EE-avfall
Restavfall til deponi

Maksimal
mellomlagringstid
3 virkedager
4 måneder og inntil 8
måneder hvis særlig
påkrevd
1 år
6 måneder
6 måneder
1 uke, og inntil 14
dager hvis særlig
påkrevd.
2 måneder
1 måned

1.4 Håndtering av farlig avfall, inkludert impregnert trevirke og
EE-avfall
•

All håndtering og mellomlagring av avfallet skal skje slik at
forurensning ikke oppstår og være i samsvar med de krav som er
satt i avfallsforskriften § 11.

•

Avfallet skal ikke blandes med annet avfall. Omemballering skal
foregå på eget atskilt område med tett dekke med mulighet for
oppsamling av evt. spill.

•

Oppsamling av spill/vann/absorberingsmiddel som er forurenset
med farlig avfall skal behandles som farlig avfall.

•

Mellomlagring av avfallet skal skje under tak eller i godkjente
beholdere eller containere. Beholdere og containere skal være
utformet slik at evt.spill samles opp.

1.5 Håndtering av våtorganisk avfall
•

All håndtering og mellomlagring av avfallet skal skje slik at
forurensning ikke oppstår.

•

Avfallet skal ikke blandes med annet avfall.

•

Omlasting skal foregå på eget atskilt område med tett dekke med
mulighet for oppsamling av evt. spill.

•

Mellomlagring av avfallet skal skje i væsketette containere med
lokk.
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•

Hvis det oppstår luktutslipp fra containeren som kan virke
sjenerende på omgivelsene skal avfallet omgående fraktes ut av
området til godkjent mottak.

•

Lagring utover en uke skal kun skje ved uforutsette hendelser.
Hendelsen må behandles som et avvik.

•

Området for mellomlagring av våtorganisk avfall og container med
lagring av våtorganisk avfall skal holdes rent. Eventuelle spill må
ryddes opp omgående.

1.6 Driftstid
Anlegget tillates drevet mellom kl.07.00 og kl.16.00 mandag til fredag, med
mulighet til utvidet driftstid til kl. 20.00 når det er særlig påkrevd.

1.7 Informasjon til kunder
Ragn-Sells AS skal sørge for at samtlige kunder gjøres kjent med hvilke
avfallstyper og fraksjoner som tillates levert til anlegget.

1.8 Dokumentasjon og mottakskontroll
Anlegget skal ha tilstrekkelige rutiner for mottakskontroll for å hindre
innblanding av avfall som ikke er tillatt å motta ved anlegget. Dette må kunne
dokumenteres. Mottakskontrollen må inkludere visuell kontroll ved lossing.
Avfall som det ikke er tillatt å motta ved anlegget skal registreres som et avvik
hvis slik avfall leveres til anlegget. Avfallet skal håndteres forsvarlig og
videreleveres til et godkjent mottaks- eller behandlingsanlegg så snart som
mulig.
Anlegget skal hindre at EE-avfall og farlig avfall kommer inn i blandet avfall.
Dersom en kunde leverer EE-avfall og farlig avfall i blandet avfall skal
virksomheten hindre at forholdet gjentar seg.

1.9 Gjenvinning og deponering
All håndtering av avfall skal tilrettelegges for høyest mulig sorteringsgrad, slik at
høyest mulig gjenvinningsgrad oppnås. Mengden restavfall etter sortering skal
minimaliseres. Videre må virksomheten medvirke til å etablere formålstjenlige
sorteringssystem for sine kunder for å optimalisere mulighetene for
materialgjenvinning. Det som leveres til deponi skal i tilfredsstille kravene i
vedlegg II i kap. 9 i avfallsforskriften.

1.10 Utforming av anlegget
All sortering, omlasting og mellomlagring av avfall (både usortert og sortert) skal
foregå slik at det forhindres at forurensende utslipp oppstår.
Anlegget skal være utformet slik at driften ved anlegget ikke medføre
forurensning til luft, jord, vann eller avløpsnett.
All sortering av usortert avfall skal skje på fast dekke og under tak.
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Mellomlagring av avfall kan skje utendørs, men skal ikke medføre forurensning
til jord, vann eller luft. Mellomlagring av avfall som kan medføre forurensning
skal skje på fast dekke eller i godkjente tette beholdere, se for øvrig krav satt i
vilkår 1.5 og 1.6 med særskilte krav for lagring av farlig avfall og våtorganisk
avfall.
Forurenset vann fra fast dekke skal samles opp og håndteres på en
miljømessig forsvarlig måte. Om nødvendig må forurenset vann ledes til
oljeutskiller som er tilknyttet kommunalt nett eller tett tank.
Anlegget skal være utstyrt med vann i tilstrekkelig mengde og kvalitet for
brannslokking. Nødvendig vannmengde, teknisk løsning for brannslokking samt
retningslinjer for lagring av brennbare fraksjoner fastsettes i samarbeid med
stedlige brannvesen.

1.11 Forholdet til nærmiljøet
1.11.1 Støv
Det skal ikke forekomme uakseptable støvulemper for naboer som følge av
virksomheten. Eventuelle klager på støv fra virksomheten, skal loggføres
sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på
støvplagen.

1.11.2 Støy
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og
rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet
som frittfeltsverdi (døgnmiddel) ved mest støyutsatte fasade:
Dag
(kl. 07-19)
LpAekv12h

Kveld
(kl.19-23)
LpAekv4h

Natt
(kl. 23-07)
LpAekv8h

55 dB(A)

50 dB(A)

Drift ikke tillatt

Søn/helligdager
(kl. 07-23)
LpAeq16h
Drift ikke tillatt

Natt
(kl. 23-07)
LA1
Drift ikke tillatt

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.
Dersom støyen omfatter tydelige enkelttoner og/eller impulslyd, skal
grenseverdiene for ekvivalentnivå reduseres med 5 dB (A).
Fylkesmannen kan kreve at virksomheten må foreta støymålinger.
Støymålingene må foretas av et firma med kompetanse innenfor fagfeltet.
Støykravene kan bli skjerpet eller spesifiseres dersom forholdene tilsier det.
Eventuelle klager på støy fra virksomheten, skal loggføres sammen med en
beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på støyplagen.
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1.11.3 Lukt
Avfallsbehandlingen skal utføres uten at luktsjenanse oppstår for naboer utenfor
anlegget. Eventuelle klager på lukt fra virksomheten, skal loggføres sammen
med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på luktplagen
(avviksbehandles).

1.11.4 Forsøpling
Nærmiljøet rundt avfallsanlegget skal ikke forsøples. Opprydding av
skjemmende avfall på anleggsområdet skal skje fortløpende.

1.11.5 Bekjempelse av skadedyr
Dersom det er nødvendig, pålegges bedriften å etablere avtale med
godkjent firma om bekjempelse av rotter/skadedyr.

1.11.6 Innsyn og adgang til anlegget
Håndtering og lagring av avfall skal skje på område som er fysisk
avsperret slik at uvedkommende ikke kan komme inn på området.
Virksomheten skal være best mulig skjermet for skjemmende innsyn fra
boliger og offentlig vei.

2.

FOREBYGGENDE TILTAK OG BEREDSKAP

I følge Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
av 6. desember 1996 (Internkontrollforskriften) plikter bedriften å utarbeide et
internkontrollsystem for sin virksomhet for å sikre at blant annet kravene i denne
utslippstillatelsen overholdes. I et slikt system inngår også miljørisikovurdering,
driftsrutiner, driftsjournal, beredskapsplan, avviksrapportering og
avvikshåndtering. Driftjournalen skal oppbevares i 10 år, og forevises
forurensningsmyndigheten på forespørsel. Ragn-Sells AS plikter å holde
internkontrollen oppdatert.

3.

MÅLINGER OG RAPPORTERING

3.1 Avviksrapportering
Fylkesmannen skal umiddelbart varsles dersom det oppstår unormale
driftsforhold og/eller forurensningsfare eller ulykker innenfor de områder som
utslippstillatelsen omhandler (f.eks. teknisk svikt, brann etc.). Det skal i tillegg
gis en skriftlig redegjøres for årsak og hvilke avbøtende tiltak som er iverksatt
eller som er under iverksettelse.
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3.2 Årsrapportering og miljøregnskap
Resultatene av registrering og kontroll av mottatt avfall skal rapporteres til
Fylkesmannen innen 01.03 hvert år for siste kalenderår. Det skal bl.a.
rapporteres:
• Totale mengder avfall mottatt ved anlegget fordelt etter type
avfallfraksjoner.
• Totale mengder avfall fordelt etter type avfallsfraksjoner som leveres
til gjenvinning/sluttbehandling.
• Totale mengder gjenvunnet avfall på lager.
• Avvik i forhold til vilkår satt i tillatelsen, samt evt. naboklager.
• Uforutsette hendelser/akutte utslipp og tiltak satt inn.
• Miljøtiltak satt inn i løpet av rapporteringsåret og miljøtiltak planlagt
utført neste rapporteringsår.
eller rapporteres i den for form som Fylkesmannen til enhver tid har fastsatt i en
rapporteringsmal.

4.

ANDRE VILKÅR

4.1 Endringer og tilbaketrekking av tillatelsen
Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye
vilkår etter forurensningsloven § 18. Dersom Ragn-Sells AS ønsker å få endret
ett eller flere av vilkårene i tillatelsen, må dette fremmes gjennom en skriftlig
søknad til Fylkesmannen i god tid før endringene ønskes gjennomført. Dersom
tillatelsen ikke benyttes innen to år etter at den er trådt i kraft, kan
Fylkesmannen trekke tillatelsen tilbake.

4.2 Ansvarsforhold
Virksomheten er ansvarlig for at anlegget drives innenfor tillatelsens rammer og
for fortløpende å vurdere mulige forbedringspunkter.
Denne tillatelse fritar ikke virksomhet fra å innhente nødvendige tillatelser for
andre sider ved virksomheten på anlegget som eksempelvis arbeidsmiljø,
brann- og eksplosjonsvern m.v. Virksomheten er for øvrig pliktig til å holde seg
orientert om de til enhver tid gjeldende regelverk, samt å følge opp disse.
Tillatelsen fritar ikke eier for erstatningsansvar etter de alminnelige
erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10, annet ledd.

4.3 Tilsyn
Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene
gjennomføre tilsyn ved anlegget.

4.4 Tvangsmulkt
I medhold av forurensningslovens § 73 kan Fylkesmannen fastsette
tvangsmulkt for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.
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4.5 Overtredelse av vilkårene
Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til
forurensningsloven. Ved overtredelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet
til denne, kommer forurensningslovens kapittel 10 til anvendelse dersom
forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

4.6 Nødvendig sikkerhet, garanti
Ragn-Sells AS må ha finansiell garanti som dekker utgifter til overholdelse av
utslippsvilkår ved midlertidig opphør (6 måneder eller lenger), permanent
opphør, herunder konkurs. Det skal konkretiseres type garanti og beløp.
Garantien skal godkjennes av Fylkesmannen. Den økonomiske garantien må
være sikret mot kreditorer ved en evt. konkurs.

4.7 Skifte av ansvarlig
Ved skifte av ansvarlig for virksomheten skal det gis melding til Fylkesmannen
så snart som mulig.

4.8 Nedleggelse/opphør av virksomheten
Ved eventuelt opphør/nedleggelse av virksomheten skal dette på et tidligst
mulig tidspunkt meldes skriftlig til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan deretter
fastsette nærmere spesifiserte krav til avviklingen, som opprydding, klargjøring
og fjerning av eventuelle gjenværende gjenvinningsfraksjoner, samt levering av
eventuelt farlig avfall, annet usortert avfall, rene masser og lignende til
godkjente mottakere.
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