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Overtakelse av konsesjon / utslippstillatelse
Med hjemmel i forurensningslovens § 11 godkjenner fylkesmannen utslipp til vann og
luft fra Bilopphugging Ytre Namdal AS. Tillatelsen gjelder bilvrakmottak på
eiendommen gnr. 6 bnr. 7 i Nærøy kommune.
I tillegg til vilkår hjemlet i lovens § 16 gjelder krav i Vedlegg 1 til ”Forskrift om kasserte
kjøretøy” fastsatt av Miljøverndepartementet den 26.juni 200.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det vises til Deres søknad av 24/10 2002 om overtakelse av tidligere gitt utslippstillatelse til
biloppsamlingsplassen. Det vises også til besøk hos Dem den 31/10 2002.
På grunn av endrede forutsetninger og vilkår siden bilvraksystemet ble opprettet har
fylkesmannen valgt å vedta ny utslippstillatelse for oppsamlingsplassen. Dette betyr at
tillatelse gitt av SFT den 3.september 1979 er opphevet.
Vilkår for tillatelsen (forurensningslovens § 16):
Følgende bedriftsinterne tiltak skal iverksettes:
A Plassen skal innrettes og drives på en slik måte at vannforurensning ikke oppstår.
Miljøfarlige væsker som bensin, olje og batterisyre skal ikke slippes ut i sjø, grunnen
eller vassdrag.
B Plassen skal avskjermes slik at det ikke er tilsig av overflatevann fraområdet rundt
plassen
C Plassen skal inngjerdes og forsynes med solid låsbar port. Minimum inngjerding er 2
meter.
D Det tillates maksimalt lagret 150 upressede bilvrak på plassen samtidig.
E Tillatelsen gjelder for et anlegg med mottakskapasitet på 150 tonn jernskrap pr. år.
F Bensin ,oljer og batterier med batterisyre, skal fjernes fra vrakene så raskt som mulig
etter innlevering. Kravet til rask avtapping av olje kan fravikes på bildeler hvor det av
hensyn til delens salgsverdi er av betydning å holde oljen i. Anlegget skal til enhver tid
ha oversikt over biler/bildeler hvor olje ikke er avtappet.
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G Der hvor oppsamlingsløsning ikke velges skal avløpet fra tette dekker ledes gjennom
sandfang og oljeutskiller som dimensjoneres og drives i samsvar med ”Forskrift om
utslipp av oljeholdig avløpsvann”. Utskillerens våtvolum skal være minst 6 m3 og
overflaten minst 6 m2 pr. drenert da. Minste tillatte våtvolum er 2 m3 og minste tillatt
overflate 2 m2. Det skal benyttes sandfang foran oljeutskilleren . Sandfangets
våtvolum skal minst være halvparten av oljeutskillerens våtvolum. Dersom det
foretas vask av oljeholdige motorer eller motordeler mv. skal avløpsvannets effektive
oppholdstid i oljeutskilleren være minst 1 time og overflatebelastningen skal være
mindre enn 2m2/m3 time. Eventuelle emulgeringsmidler må være av
hurtigseparerende type. Oljeutskilleren skal tømmes minst 1 gang pr. år. Tømming
skal utføres av firma som på forhånd er godkjent av forurensningsmyndighetene for
slik tømming.
H

På anlegget er det ikke tillatt å :
-

I

Smelte metaller
Tørke oljeholdig spon i særskilt ovn
Avbrenne eller forbrenne kabler, skrap eller avfall.

Støy:
Følgende immisjonskrav skal tilfredstilles ved det mest støyutsatte bolighus.
Dag:
Kveld:

0600 – 1800
1800 – 2200

50 dB(A)
45 dB(A)

Høyeste lydnivå skal ikke overstige grenseverdiene for ekvivalent støy med mer enn
10 dB(A).
J

Avfall:
Avfall skal oppbevares slik at vannforurensning og forsøpling ikke kan skje og på en
slik måte at det ikke oppstår ulemper for naboer (lukt, støv, estetiske ulemper).

Vilkår i henhold til ”forskrift om kasserte kjøretøy”, vedlegg 1:
1. Områder for lagring (inkludert midlertidig) av kasserte kjøretøyer før behandling :
-

fast, ugjennomtrengelig dekke på passende areal med oppsamlingsløsning eller
sandfang og oljeutskiller.
utstyr for behandling av avløpsvann i henhold til tillatelse eller tillatelse til overføring
av avløp til godkjent anlegg.

2. Områder for behandling (miljøsanering og forberedelse til videre behandling) skal
være utstyrt med:
-

fast ugjennomtrengelig dekke på passende areal med oppsamlingsløsning eller
sandfang og oljeutskiller.
passende arealer for demonterte komponenter, herunder arealer med fast dekke for
oppbevaring av oljeforurensende deler som kan benyttes om igjen.
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-

passende beholdere for lagring av batterier (med elektrolyttnøytralisering på stedet
eller eksternt), oljefilter samt filtre og kondensatorer som inneholder PCB/PCT.
passende lagertanker til særskilt oppbevaring av væsker fra kasserte kjøretøy;
drivstoff , olje , kjølevæske , bremsevæske og eventuelle andre væsker som finnes i
det kasserte kjøretøy.
utstyr for behandling av avløpsvann i henhold til tillatelse eller tillatelse til overføring
av avløp til godkjent anlegg.

3. Krav til miljøsanering. For å redusere mulige forurensninger under videre behandling
skal det foretas:
-

demontering av batteri og tanker for flytende gass.
demontering eller nøytralisering av mulige eksplosive komponenter (for eksempel
kollisjonsputer og beltestrammere.
- demontering av oljefiltre
- tapping og separat oppsamling av drivstoff, olje ,kjølevæske, bremsevæske, samt alle
andre væsker i kasserte kjøretøy med mindre de er nødvendig for ombruk av de
aktuelle komponenter.
- demontering av kvikksølvholdige komponenter, der det er mulig.
4. Krav til miljøsanering. For å fremme gjenvinning skal det foretas:
-

demontering av katalysator
demontering av dekk
demontering av metallkomponenter som inneholder kobber, aluminium og
magnesium, med mindre disse metaller skilles ut i den etterfølgende fragmentering.
Demontering av glass og større plastkomponenter med mindre disse materialer skilles
ut i den etterfølgende fragmentering.

5. Oppbevaring og behandling skal utføres på en slik måte at det i størst mulig grad
unngås skader på komponenter som inneholder væsker eller på komponenter og deler
som kan gjenvinnes.
Denne godkjenning gir for øvrig rett til:
- Å motta driftstilskott etter gjeldende satser. Driftstilskottet utbetales av Oslo og Akershus
Tolldistrikt.
Godkjenningen innebærer plikt til :
- Uten gebyr å motta alle panteberettige kasserte kjøretøyer som blir innlevert til
oppsamlingsplassen og eventuell senere utvidelse av vrakpantordningen.
- Å selge tynnstålskrap i pantevrak til gjenvinning. Statens forurensningstilsyn (SFT) kan
bestemme til hvilket behandlingsanlegg bilvrak mv. skal leveres.
- Å drive plassen i samsvar med de vilkår som er satt i gjeldende utslippstillatelse med vilkår.
Begrunnelse for avgjørelsen:
Bilopphugging Ytre – Namdal ble etablert i 1979 som et ledd i gjennomføring av
miljøverndepartementets opplegg for innsamling og miljømessig håndtering av bilvrak
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De tre siste år har anlegge innlevert vrakmeldinger for i gjennomsnitt 206 bilvrak pr.år.
I forbindelse med eierskifte er det søkt om fylkesmannens godkjenning av anlegget. I denne
forbindelse er anlegget befart med følgende anmerkinger (jfr. forurensningslovens § 48 om
tilsyn) :
- Det må innen 1.juli 2003 etableres oppsamling og lagring av bilbatterier og øvrig
miljøfarlig avfall på fast dekke. Væskene skal oppsamles på separate beholdere som
merkes forsvarlig, jfr. tillatelsens pkt. 1.2.1.og forskrift om kasserte kjøretøyer, § 9
(kopi vedlagt)
Ellers påpekes:
-

Det er behov for en generell opprydding og sortering av hvitevarer og metallskrap.
Brukte dekk kan leveres til det regionale dekkmottak ved Børstad`s Transport på
Stjørdal. Det vises til ”Forskrift om deponering, innsamling og gjenvinning av
kasserte dekk” av 25.mars 1994.

Klage:
Dette vedtak kan påklages til Statens forurensningstilsyn innen 3 uker etter at vedtaket er
mottatt.
En eventuell klage skal vise til de punkter det klages over og de endringer som ønskes.
Eventuell klage sendes fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Med hilsen
Asbjørn Tingstad
seksjonsleder
(e.f.)
Torstein Martinussen
Vedlegg: Forskrift om kasserte kjøretøy
Forskrift om spesialavfall.
Kopi til:
Statens forurensningstilsyn
Oslo og Akershus tolldistrikt, Vrakpantavdelingen
Haldorsen, Bil og Miljø
Nærøy kommune
Saksbehandlers telefon: 74 16 81 49
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