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Utslippstillatelse til drift av kommunale gjenvinningsstasjoner –
FIAS AS
Fylkesmannen oversender revidert utslippstillatelse til drift av kommunale gjenvinningsstasjoner i
Os, Tolga, Tynset Alvdal, Folldal, Koppang, Rendalen og Engerdal kommune. Tillatelse er en endring
av tillatelse gitt 3. juni 2015 med hjemmel i forurensningsloven § 18.
Vedtakene kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.
Den 16. august ble utkast av utslippstillatelsen oversendt til dere og den 1. september ga dere
tilbakemelding på krav satt i utkastet samt etterfølgende korrespondanse.
Med bakgrunn i at mengden av farlig avfall vil mest sannsynlig øke framover er det ønske om at
mengden farlig avfall økes i forhold til mengdene som er satt i utkastet av tillatelsen.
Videre blir det vist til at restavfall på gjenvinningsstasjonene lagres i tette containere med lokk og
tømmes fortløpende, men følger tømmerutene i kommunene som gjelder for husholdningene,
returpunktene og gjenvinningsstasjonene. Uttransportering av restavfall fra gjenvinningsstasjonene
vil skje 1 gang i uken eller oftere. Det vil av den grunn ikke være mulig å følge kravet som er satt i
utkastete av tillatelsen om tømming samme dag som avfallet mottas.
I 2013 utarbeidet dere en risikovurdering om utlekkingsfare for lagring av trykkimpregnert trevirke
rett på bakken. I risikovurderingen ble det konkluderte med at det er liten forurensningsfare å
oppbevare impregnert trevirke slik det blir gjennomført ved gjenvinningsstasjonene. Dette med
bakgrunn i at det lagres små mengder, det er tørt klima i regionen og det vil ikke foregå knusing av
trevirket. I tillegg er trevirket utsatt for lang bruk av materialet forut for mottak av avfallet ved
gjenvinningsstasjonene. Forholdet ble påpekt som et avvik i forbindelse med en kontrollaksjon mot
gjenvinningsstasjoner i 2013, men med bakgrunn i utarbeidet risikovurdering ble avviket lukket.
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Mottak av husholdningsavfall og avfall fra mindre virksomheter
Kommunene er pålagt å ha anlegg for mottak av husholdningsavfall, og farlig avfall fra husholdninger
og fra mindre virksomheter. Gjenvinningsstasjonene kan driftes av den enkelte kommune, av ett IKS
eller av en privat aktør. Dere har siden 2000 driftet gjenvinningsstasjonene i Os, Tolga, Tynset Alvdal,
Folldal, Koppang, Rendalen og Engerdal kommune på vegne av kommunen og vilkår for drift av
gjenvinningsstasjonene inngikk i tillatelsen av 23. august 2001, vilkårsett nr. 3. Tillatelsen omhandlet
alle avfallsaktivitetene, men er en svært enkel tillatelse og er ikke oppdatert i forhold til dagens
regelverk. I tillegg inngår det anlegg som ikke er i drift (Brattbakken og Bjørnåsmoen). I dag er stort
sett tillatelse erstattet med nye, oppdaterte utslippstillatelser som forholder seg til dagens regelverk,
og den aktiviteten som driftes på anleggene i dag. Dette gjelder kompostering, deponering, og lagring
av smittefarlig avfall ved gjenvinningsstasjonene. I tillegg er det under arbeid en ny utslippstillatelse
til drift av sorteringsanlegget på Eid i Tolga kommune. I forbindelse med at det ble gitt tillatelse til
mottak og mellomlagring av smittefarlig avfall den 3. juni 2015 ble vilkårsett nr. 3
«Gjenvinningsstasjoner» i tillatelse av 23. august 2001 trukket. Dette med forutsetning om at
håndtering av avfall på gjenvinningsstasjonene fulgte krav satt i forurensningsloven (plikt til å samle
inn husholdningsavfall §30) og avfallsforskriften kap. 11 (mottak for farlig avfall §11-10 og vedlegg 3 i
kap. 11).
Kommunene og IKS kan drifte gjenvinningsstasjonene uten egen tillatelse, under forutsetning av at
de følger krav satt i avfallsforskriften kap. 11, vedlegg 3, jf. § 11-7, pkt. e). Private virksomheter, som
på vegne av kommunen tar på seg ansvaret for mottak og håndtering av avfall fra husholdninger og
fra mindre virksomheter må ha egen tillatelse til drift av anleggene, jf. forurensningsloven §§ 29, 11
og 16, og avfallsforskriften § 11-6. Med bakgrunn i at dere er en privat aktør, og drifter
gjenvinningsstasjonene på vegne av kommunen må det gis en egen utslippstillatelse til drift av
gjenvinningsstasjonene for mottak av avfall.
Lagring av impregnert trevirke
Avfallsanlegg som mottar og lagrer farlig avfall skal følge krav satt i avfallsforskriften kap. 11 vedlegg
4 «Minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall». I følge pkt.1d) i vedlegg 4
vises det til at «lagring av farlig avfall skal skje under tak og på fast dekke med oppsamling av
eventuell avrenning». Det vises videre til at «annen lagringsmåte kan benyttes dersom virksomheten
kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse».
Det er gjennomført en risikovurdering for lagring av impregnert trevirke og det er vurdert at det
oppbevares i snitt 0,7 tonn impregnert trevirke på hver gjenvinningsstasjon. Det vises til at det er
vanskelig å finne noen statistikk på hvor store mengder som er fordelt på CCA-impregnert, nyere
impregnert eller kreosotimpregnert trevirke. Klimaet i regionen er tørt og kaldt. Trevirke skal ikke
knuses eller flises opp før uttransportering. Trevirket vil bli lagret i 2-3 måneder. Med bakgrunn i
dette søkes det om tillatelse til å lagre trevirket rett på bakken, uten skjerming mot regn.
Vi anser at den gjennomførte risikovurderingen er tilfredsstillende og gir tillatelse til lagring av inntil
1 tonn impregnert trevirke uten videre beskyttelse for avrenning. Med bakgrunn i de nasjonale
kravene som stilles til anlegg som mottar farlig avfall, må impregnert trevirke lagres forskriftsmessig
hvis mengden overgår 1 tonn, jf. vilkår 6.4.
Smittefarlig avfall
Med bakgrunn i at hver enkelt gjenvinningsstasjon får egen tillatelse flettes tillatelsen for mottak av
smittefarlig avfall inn i den nye utslippstillatelsen til gjenvinningsstasjonene. Av den grunn trekkes
tillatelsen av 3. juni 2015, jf. forurensningsloven §18. Avfallsforskriften § 11-2 og kap. 11, vedlegg 2,
omfatter ikke mottak av smittefarlig avfall, og kommunale avfallsmottak eller private aktører kan ikke
mellomlagre slikt avfall uten særskilt tillatelse. I henhold til krav satt i forskrift om smittefarlig avfall
må avfallsbesitter levere smittefarlig avfall direkte til behandlingsanlegget, uten ekstra mellomledd
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med lagring. Fylkesmannen kan imidlertid gi tillatelse til mellomlagring i særskilte tilfeller, der dette
er hensiktsmessig, f.eks. for å oppnå rasjonelle transportløsninger. Etter forskrift om smittefarlig
avfall, merknader til § 4, skal mellomlagring på behandlingsanlegg normalt ikke forekomme. Det må
legges til grunn at mellomlagring i utgangspunktet heller ikke skal forekomme ved eventuelle
mellomledd mellom avfallsbesitter og behandlingsanlegg, utover det som er helt nødvendig ut fra
praktiske og logistikkmessige hensyn. Fylkesmannen har ved behandling av tidligere søknader
fastsatt at lagring inntil 3 måneder kan aksepteres når det smittefarlige avfallet oppbevares i egne
frysecontainere. Uten bruk av frysecontainer bør lagring ikke strekke seg utover 1 måned. Dette
mener vi vil oppfylle forskriftens intensjon om avfallsbesitters plikt til levering «så snart som mulig»
(§ 5) og krav om at mellomlagring ved behandlingsanlegget normalt ikke bør forekomme (§ 4).
Ansatte ved gjenvinningsstasjonen har kompetanse til å håndtere farlig avfall på en forsvarlig måte.
Ut fra ovenstående synes det praktisk og formålstjenlig at gjenvinningsstasjonen tar imot og i
nødvendig utstrekning mellomlagrer smittefarlig avfall.
Lagring av restavfall
Det vises til at restavfallet som leveres til gjenvinningsstasjonene er annet restavfall fra
husholdningene med bakgrunn i at restavfall med matavfall primært blir håndtert via
henteordningen for husholdningsavfallet hjemme hos abonnenten. Videre vises det til at restavfallet
på gjenvinningsstasjonene oppbevares i tette containere med lokk. Normal tømmefrekvens er 1 uke,
basert på henteordninger i hver kommune for husholdningene, returpunkter og
gjenvinningsstasjonene. Lagring av restavfall i container med lokk er en forsvarlig lagring for å hindre
utslipp i form av avrenning, lukt o.l. Vi gir med dette en utvidet tillatelse til lagring av restavfall i inntil
1 uke, jf. vilkår 1.1.
Biologisk mangfold
I henhold til naturmangfoldloven § 10 skal en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den
samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Fylkesmannen kan ikke se at den
aktuelle saken sammen med de øvrige tillatelser og dispensasjoner som er gitt i dette området
samlet sett vil føre til en uheldig belastning. Ved gjennomføring av tiltak skal det ifølge § 12 i
naturmangfoldloven søkes å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet ved å ta utgangspunkt i
teknikk, driftskostnader og lokalisering som gir de beste samfunnsmessige resultater. Etter
Fylkesmannens vurdering ivaretas dette gjennom tillatelsens vilkår. Naturmangfoldloven §§ 9 og 11
vurderes ikke som relevante i denne sammenhengen.
Forholdet til vannforskriften
Med bakgrunn i at det ikke er utslipp av prosessavløpsvann fra virksomheten vil tillatelsen ikke ha
betydning når det gjelder miljømål for aktuelle vannforekomster.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse
innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde
skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de
endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør
nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen.
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen
eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring
kan ikke påklages.
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Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om
dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og
andre regler av betydning for saken vil Fylkesmannen også kunne gi på forespørsel.
Utslippstillatelsens vilkår følger på de neste sidene.

Med hilsen
Jørn Berg e.f.
miljøverndirektør

Anne-Mette Nordbak
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.
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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
Tillatelse 2015.0347.T - sak 2014/540
for Fias AS,
Drift av kommunale gjenvinningsstasjoner i Os, Tolga, Tynset
Alvdal, Folldal, Koppang, Rendalen og Engerdal kommune
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6,
§§ 11 og 16, jf. § 29 og avfallsforskriften § 11-6. Vilkårene framgår på etterfølgende sider.
Tillatelsen gjelder fra dags dato. Tillatelsen erstatter tillatelsen av 3. juni 2015 og vilkårsett nr. 3
«Gjenvinningsstasjoner» i tillatelse av 23. august 2001 med hjemmel i forurensningsloven §18.
Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer den ønsker å foreta i forhold
til opplysninger som ble gitt i søknaden eller under saksbehandlingen og som kan ha miljømessig
betydning, for eksempel med hensyn til art og mengde av lagret avfall.
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er
trådt i kraft, skal bedriften sende Fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at
Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.
Bedriftsdata
Bedrift
Postadresse
Org. nummer (bedrift)
NACE-kode
Anleggsaktivitet

Fylkesmannens referanser
Tillatelsesnummer
2015.0347.T
Tillatelse gitt: 03.06.2015

FIAS AS (Fjellregionen interkommunale avfallselskap)
2540 Tolga
974 429 500
38.110 – Innsamling av ikke-farlig avfall
Avfall – mottak, mellomlagring og sortering

Risikoklasse
4

Tillatelse endret:06.04.2017

Jørn G. Berg e.f.
Anne-Mette Nordbak
miljøverndirektør
Senioringeniør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.
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1. Rammer

Tillatelsen gjelder for de kommunale gjenvinningsstasjonene i Os, Tolga, Tynset Alvdal, Folldal,
Koppang, Rendalen og Engerdal kommune som driftes av FIAS AS for mottak, lagring og omlasting av
avfall fra husholdninger og mindre virksomheter. Tillatelsen forutsetter at det foreligger en avtale
med kommunen.
Tillatelsen gjelder også for mottak og lagring av farlig avfall fra husholdninger og mindre
virksomheter, jf. avfallsforskriften § 11-6.
I tillegg gjelder tillatelsen for mottak og lagring av smittefarlig avfall fra sykehjem, aldershjem,
sykehus, pleieboliger, hjemmehjelp og private virksomheter som f.eks. apotek, jf. forskrift om
smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste § 2.
Denne tillatelsen er en dispensasjon fra bestemmelsene i forskrift om smittefarlig avfall fra
helsetjeneste og dyrehelsetjeneste, § 4 (om forsvarlig oppbevaring, håndtering og transport av
smittefarlig avfall) og § 5 (om leveringsplikt).
Denne tillatelsen omfatter ikke behandling av avfall i form av kverning, knusing, klipping eller
lignende.
Denne tillatelsen omfatter heller ikke behandling av EE-avfall og farlig avfall, inkl. impregnert trevirke
og isolerglassruter.

1.1. Mengder og type avfall som kan mottas og lagres
Tillatelsen omfatter per år i tonn på følgende anlegg:

Anleggsnr.

Anleggsnavn

0441.0007.01 Os

Kommune/
-nr.

gbnr.

Os/0441

106/3

Lagring
Mottak av
Koordinater av
farlig
UTM 33
avfall* avfall**
306400
6934774
550
1,5

294280
0436.0017.01 Tolga
Tolge/0436
39/234
6926540
450
281578
0437.0029.01 Tynset
Tynset/0437
44/556
6912350
1800
551490
0439.0014.01 Folldal
Folldal/0439
115/123
6889045
400
268400
0438.0016.01 Alvdal
Alvdal/0438
24/43
6895910
600
342380
0434.0027.01 Drevsjø
Engerdal/0434 165/1/261 6867090
400
292885
0432.0009.01 Elvål
Rendalen/0432 61/154
6872680
300
Åker300240
0432.0010.01 strømmen Rendalen/0432 10/7/3
6846210
300
288295
0430.0022.01 Koppang Stor-Elvdal/
17/828
6833130
550
*i totalmengden inngår også farlig avfall, smittefarlig avfall og EE-avfall.
**tillatte mengde som kan lagres samtidig på området.

1,2
4
1,3
2,1
1,3
1,2
1,1
1,5
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Samlet årlig mengde smittefarlig avfall skal ikke overstige 2500 kg per anlegg. Tillatte mengde
smittefarlig avfall som kan lagres samtidig på anleggsområdet til anlegget skal ikke overstige
200 kg.
Det tillates omlasting av restavfall. Restavfall skal lagres forsvarlig i containere med lokk eller
tilsvarende, og transporteres ut av området innen 1 uke.

Tillatte avfallsfraksjoner gjelder:
 Kildesortert husholdningsavfall
 Kildesortert næringsavfall fra mindre virksomheter
 Restavfall kun for omlasting.
 EE-avfall
 Farlig avfall som definert i avfallsforskriften kap.11, vedlegg 1
 Smittefarlig avfall.
Det tillates ikke mottak av:
 Våtorganisk avfall
 Radioaktivt avfall
 Eksplosivt avfall
Se for øvrig krav som er satt til lagring og mottakskontroll for de ulike avfallsfraksjonene i vilkår 6.
Dersom det oppdages avfall som ikke tillates mottatt skal dette sorteres ut og oppbevares
forskriftsmessig ved virksomheten før det innen kort tid leveres videre til godkjent mottak, jf. vilkår
9.1.
Virksomheten må gjøre sitt ytterste for å forhindre feillevering av avfall fra kunder.

2. Generelle vilkår

2.1 Utslippsbegrensninger

Stoffene på prioritetslisten, www.miljostatus.no, er blant de mest helse- og miljøfarlige stoffene som
er i bruk. Utslipp av slike komponenter er bare tillatt dersom de er så små at de må anses å være
uten miljømessig betydning. Virksomheten skal være spesielt oppmerksom på eventuell fare for
utslipp av disse stoffene. Se vedlegg 1.

2.2 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra bedriften, 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 så langt dette er mulig uten urimelige kostnader.

2.3 Plikt til forebyggende vedlikehold

For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold og rutiner som kan ha utslippsmessige betydning.
System/rutiner for vedlikehold skal være dokumentert, jf. internkontrollforskriften § 5 punkt 7.

2.4 Tiltak ved økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt
forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere
den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.
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Bedriften skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller kan få
forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. vilkår 8.4.

2.5 Internkontroll

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om
dette. 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, samt planlegging og gjennomføring av relevante tiltak, jf. vilkår 8.2
forebyggende tiltak.

2.6 Økonomisk sikkerhet

Virksomheten skal stille økonomisk sikkerhet for kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved
gjenvinningsstasjonen ved nedleggelse, stans eller betalingsproblemer, jf. avfallsforskriften kap. 11,
vedlegg 4, pkt. 4.
Sikkerhetsstillelsen skal dekke de kostnader som maksimalt kan tenkes å oppstå når det farlige
avfallet skal tas hånd om på en forsvarlig måte sett i lyset av hvilke typer avfall som anlegget kan
motta, jf. vilkår 1.1, og de mengder farlig avfall som lovlig kan lagres, jf. vilkår 1.1. Den økonomiske
sikkerheten skal sikre at farlig avfall blir forsvarlig håndtert og viderelevert. Den økonomiske
sikkerheten må godkjennes av Fylkesmannen.
Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av pant i sperret bankkonto til fordel for
forurensningsmyndigheten med et innbetalt beløp tilsvarende det beløp som skal sikres, eller ved en
ubetinget påkravsgaranti fra bank utstedt til forurensningsmyndigheten på tilsvarende beløp.
Dersom det kan godtgjøres at det vil gi tilsvarende sikkerhet, kan forurensningsmyndigheten etter
en konkret vurdering godkjenne annen form for sikkerhetsstillelse.
Virksomheten må så snart som mulig etter at tillatelsen er gitt, sende dokumentasjon for økonomisk
sikkerhetsstillelse til Fylkesmannen for godkjenning.
Virksomheten skal hvert femte år, eller oftere, dersom forurensningsmyndigheten krever det,
vurdere om sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene med å ta hånd om alt farlig
avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Når
vurderingen er foretatt, skal den rapporteres til forurensningsmyndigheten i forbindelse med
virksomhetens egenrapportering.
2.7 Krav til regnskap ved lagring av farlig avfall
Lagret farlig avfall skal tas med i bedriftens årlige regnskap i tråd med regnskapsloven slik at de
fremtidige kostnadene til behandlingen av dette avfallet fremkommer i regnskapet, jf.
avfallsforskriften kap. 11, vedlegg 4, pkt. 5.
2.8 Krav til kompetanse
Den som driver mottaksordningene for farlig avfall og det personell som håndterer farlig avfall,
plikter å ha nødvendig kunnskap og kompetanse om farlig avfall slik at dette sikres forsvarlig
håndtering.
Plan for kompetanseoppbygging: Den som driver gjenvinningsstasjonen skal ha en plan for hvordan
kompetansen skal økes. De personer som har sitt virke ved mottaket, skal ifølge planen øke sin
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kompetanse og holde seg oppdatert i forhold til gjeldende regler og normer samt utvikle sin
kompetanse om stoffer/avfall som kan leveres inn til mottaket.
Plan for kompetanse og kunnskapsøkning skal kunne dokumenteres (f.eks. i internrutinene).

3. Utslipp til vann

Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade
eller ulempe for miljøet. Forurenset overflatevann skal ledes gjennom oljeutskiller eller annen
tilsvarende renseinnretning før det slippes til vannresipient eller avløpsnett. Dersom Fylkesmannen
krever det kan virksomheten bli pålagt å bidra til å undersøke og eventuelt overvåke utslippene.
Utslipp til vann fra avfallshåndtering er ikke tillatt.
Dersom Fylkesmannen krever det kan virksomheten bli pålagt å bidra til å undersøke og eventuelt
overvåke resipienten. Dette for å dokumentere om bedriften påvirker/ikke påvirker resipienten i
vesentlig grad. Virksomheten kan også bli pålagt å undersøke resipienten på en slik måte at man kan
klassifisere resipienten i forhold til risiko/tilstand etter vannforskriften.
Hvis det finner sted ekstraordinære utslipp må det følges opp, og om nødvendig påse at det blir satt
inn ekstra tiltak for å hindre spredning til grunnen eller til overvann.

4 Utslipp til luft

Bedriften skal ikke ha utslipp til luft, jf. vilkår 7.3.

5 Grunnforurensning

Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre
skader eller ulemper for miljøet.
Ved graving eller andre tiltak inne på området der det er mistanke om forurensning i grunnen må
krav i forurensningsforskriftens kap. 2 følges.

6 Drift av anlegget
6.1 Håndtering av avfallsfraksjonene

All håndtering av avfallet skal foregå slik at det forhindres at forurensende utslipp oppstår.
Underlaget på mottak- og behandlingsområdet for de ulike avfallsfraksjonene må være best mulig
tilpasset slik at en unngår avrenning av forurenset vann ned i grunnen.
De ulike aktivitetene skal være utstyrt med tilstrekkelig utstyr for å kunne drive effektivt og
kontrollert til alle årstider.
Det skal tas hensyn til at det kan oppstå brann ved selvantenning ved lagring av avfall, og det må
gjøres grep for å forebygge dette ved lagring av avfallsfraksjonene og tilgjengelig utstyr.
I tillegg skal det etableres rutiner som hindrer produksjon av produkter som ikke kan leveres videre.
Det er ikke tillatt med behandling av avfall ved anlegget, jf. vilkår 1.
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6.2 Mottak av farlig avfall, inkl. impregnert trevirke og isolerglassruter
Farlig avfall skal kontrolleres, sorteres, deklareres, emballeres og merkes på en slik måte at
forurensning ikke oppstår og være i henhold til krav satt i vilkår 6.3 og 6.4.

Sortering og omemballering av avfallet skal foregå på eget atskilt område under tak med tett,
ugjennomtrengelig dekke med mulighet for oppsamling av evt. spill.
Det er ikke tillatt med behandling av farlig avfall ved anlegget, jf. vilkår 1.

6.3 Deklarering av farlig avfall

Ved mottak av farlig avfall fra virksomheter skal den som driver mottaket påse at avfallsbesitter har
deklarert det farlige avfallet. Avfallsbesitter er selv ansvarlig for at deklareringen er korrekt utført, jf.
avfallsforskriften § 11-12.
Ved mottak av farlig avfall fra husholdninger skal driver av mottaket deklarere avfallet. Farlig avfall
fra husholdninger skal være deklarert senest idet avfallet forlater gjenvinningsstasjonen.
All deklarering skal skje via www.avfallseklarering.no.
Består en leveranse av flere avfallstyper, skal det være minst én deklarasjon for hver avfallstype.

6.4 Lagring av avfall
Farlig avfall:
Farlig avfall skal ikke lagres lenger enn 6 måneder.
Farlig avfall skal lagres på en slik måte at det ikke oppstår forurensning. Lagret for farlig avfall skal til
enhver tid ha tilstrekkelig tilsyn. Som et minimum skal følgende tiltak være oppfylt:
 Enhver lagring av farlig avfall skal være basert på risikovurdering
 Lageret skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang og oppbevares innelåst i bygg eller
container utenom åpningstid.
 Lagertanker for farlig avfall skal ha overfyllingsvern
 Annen lagring av farlig avfall enn det som lagres på tanker skal skje under tak og på tett fast dekke
med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan benyttes dersom virksomheten
kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse
 Impregnert trevirke, inntil 1 tonn, tillates lagret utendørs uten videre beskyttelse for avrenning, jf.
risikovurderingen av 20. desember 2013 (sak:2013/6636). Utover denne mengden må impregnert
trevirke lagres forskriftsmessig i henhold til kulepunkt 4.
 Typer farlig avfall som ved sammenblanding/kontakt kan gi fare for brann/eksplosjon og/eller
dannelse av farlige stoffer skal lagres med god avstand
 Lagret farlig avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret
 Blanding av forskjellige typer farlig avfall/avfall utelukkende med den hensikt å oppnå fortynning
av farlige stoffer for å unngå farlig avfallsklassifisering er ikke tillatt.
 Oppsamlet spill/vann som er forurenset med farlig avfall skal også håndteres som farlig avfall
Smittefarlig avfall:
Smittefarlig avfall skal maksimalt lagres i 1 måned. Alternativt kan lagring av emballert avfall skje i
tett kjøle- eller frysecontainer, i inntil 3 måneder. Avfallet skal være forskriftsmessig emballert, jf.
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forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste § 7. Avfallet skal leveres videre
til godkjent behandlingsanlegg.
Annet avfall:
Annet avfall skal ikke lagres lenger enn 12 mnd. Lagring av avfall skal foregå slik at forurensning ikke
oppstår.
Lagring av kasserte EE-produkter skal foregå slik at gjenvinningssmulighetene ikke reduseres, og slik
at helse- og miljøskadelige stoffer ikke lekker ut og spres. Lagring av kasserte EE-produkter skal
foregå under tak og på fast dekke, eller i lukket container. Eventuelt spill skal kunne samles opp.

6.5 Driftstid

Anlegget tillates drevet mellom kl. 07 og kl. 20 mandag til fredag, samt lørdager fra kl. 07 til kl. 16.
Drift tillates ikke på søndager eller bevegelige offentlige hellig- eller høytidsdager hvis ikke
uforutsette situasjoner gjør dette nødvendig ut fra hensynet til andre bestemmelser i tillatelsen. Slike
situasjoner skal varsles til Fylkesmannen og avvikshåndteres av virksomheten.

6.6 Informasjon til kunder

Virksomheten skal sørge for at kunder gjøres kjent med hvilke avfallsfraksjoner om tillates levert ved
anlegget og hvordan leveringen skal foregå for de ulike fraksjonene.

6.7 Driftsrutiner

Virksomheten skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulempene som følge av
anleggsdriften reduseres til et minimum. Dette forutsetter bl.a. at virksomheten foretar en
systematisk oppfølging av klager på nærmiljøulemper, som for eksempel forsøpling, lukt og
støv. Systematisk oppfølging av klager innebærer bl.a. at virksomheten vurderer
hensiktsmessigheten ved egne driftsrutiner og behov for eventuelle endringer, samt behov for akutte
tiltak. Evt. klager skal avviksbehandles og rapporteres i egenrapporten, jf. vilkår 9.2.

6.8 Krav til dokumentasjon og mottakskontroll

Virksomheten plikter å ha et system for registrering og kvalitetssikring av alt avfall som mottas og
passerer anlegget. Registrering av avfallsmengder skal foregå på en slik måte at kravene til
rapportering kan overholdes, jf. vilkår 9.2. Resultatet av mengderegistrering og kontroll med avfallets
sammensetning skal fremgå av egenrapporteringen for virksomheten, jf. vilkår 9.3.
Det skal føres journal som omfatter alle nødvendige opplysninger om avfallet som mottas ved
virksomheten. Journalen skal inneholde opplysninger om:
 Daglig oversikt over de mengder av hver avfallsfraksjon som befinner seg på
gjenvinningsstasjonen
 Behandlingsform av avfallet
 Mottaksanlegg for viderelevert avfall eller produkter
Journalen skal være lett tilgjengelig ved kontroll og oppbevares i minst 3 år.

7 Forhold til nærmiljøet
7.1 Støy

Den mest støybelastende aktiviteten på området må skje slik at de nærmeste naboene belastes i
minst mulig grad. Virksomheten må i tillegg sette inn ytterligere tiltak for å redusere støyen, hvis det
viser seg å være nødvendig.
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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 ved mest støyutsatte fasade:
Dag (kl. 07-19) LpAekv12h

Kveld (kl.19-23) LpAekv4h

Natt (kl. 23-07)
LpAekv8h

Natt (kl. 23-07)
LA1

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

60 dB(A)

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på
bedriftsområdet og lossing/lasting av avfall. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra
ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.
Eventuelle klager på støy fra virksomheten skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak
som er iverksatt for å avbøte på støyplagene (avviksbehandles). Klager skal rapporteres som avvik i
egenrapporten fra virksomheten, jf. vilkår 9.3.

7.2 Lukt

Lagring og behandlingen av fraksjonene skal utføres uten at nevneverdig luktulempe oppstår for
nærmiljøet.
Eventuelle klager på lukt fra virksomheten skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak
som er iverksatt for å avbøte på luktplagene (avviksbehandles). Klager skal rapporteres som avvik i
egenrapporten fra virksomheten, jf. vilkår 9.3.

7.3 Støv

Støvutslipp skal begrenses til et minimum og om nødvendig skal tilstrekkelige tiltak settes inn for å
minske støvutslipp. Det skal ikke forekomme nevneverdige støvutslipp utenfor virksomhetens
område.
Eventuelle klager på støv fra virksomheten skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak
som er iverksatt for å avbøte på støvplagene (avviksbehandles). Klager skal rapporteres som avvik i
egenrapporten fra virksomheten, jf. vilkår 9.3.

7.4 Forsøpling

Nærmiljøet rundt avfallsanlegget skal ikke forsøples.
Eventuelle klager på forsøpling fra virksomheten skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke
tiltak som er iverksatt for å avbøte på forsøpling (avviksbehandles). Klager skal rapporteres som avvik
i egenrapporten fra virksomheten, jf. vilkår 9.3.

7.5 Innsyn og adgang til anlegget

Virksomheten skal være best mulig skjermet for skjemmende innsyn fra boliger og offentlig vei.
Virksomheten skal sørge for at uvedkommende hindres adgang til anlegget utenom åpningstidene.
Tilførselsveien skal være avstengt med låsbar port eller bom utenom åpningstider eller når ingen er
tilstede.

7.6 Bekjempelse av skadedyr

Dersom det er nødvendig, pålegges virksomheten å etablere avtale med godkjent firma om
bekjempelse av skadedyr.

Side 13 av 18

7.7 Sanitæranlegg

Sanitæranlegg må etableres i følge de krav som fastsettes av kommunen.

8. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning
8.1. Miljørisikoanalyse

Virksomheten skal jevnlig gjennomgå, og om nødvendig oppdatere sin miljørisikoanalyse av
virksomheten. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen
oppdateres.
Resultatene skal vurderes opp mot akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av
vann, grunn og luft skal være kartlagt. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle
forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller
miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor.
Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de
helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

8.2. Forebyggende tiltak

På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

8.3. Etablering av beredskap

Virksomheten skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene,
om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal
være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot
brann og akutt forurensning skal jevnlig øves.
Beredskapen skal dokumenteres i en beredskapsplan.
Virksomheten skal i sin beredskapsplan innarbeide en innsatsplan for lagring av avfallet slik at det er
mulig for brannvesenet å foreta rask, tilrettelagt og sikker innsats ved en evt. brann.

8.4. Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til forskrift om varsling av
akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269. Bedriften skal også så
snart som mulig underrette fylkesmannen i slike tilfeller.

9 Registrering og rapportering
9.1 Registrering

Virksomheten skal utarbeide kontrollprogram/-rutiner for å hindre at avfall som ikke omfattes
av denne tillatelsen tas inn på anlegget. Dersom det oppdages avfall som ikke tillates
mottatt, skal dette sorteres ut og oppbevares forskriftsmessig ved bedriften før
det innen kort tid videre leveres til godkjent mottaks- eller behandlingsanlegg. Har avfallet et
utlekkingpotensiale til luft, grunn eller vann skal lagring av avfallet være så omfattende som
nødvendig for å unngå forurensning og straks videre leveres til godkjent mottaks- eller
behandlingsanlegg. Ovennevnte hendelser skal registreres som avvik.
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9.2 Avfallsoversikt

Virksomheten skal årlig utarbeide en avfallsoversikt som gjør rede for mengder og typer farlig avfall
og ordinært avfall som er:
 Mottatt
 Behandlet
 Sendt videre
 Lagret på bedriftens område ved årets slutt (31.12)
Denne avfallsoversikten tilsvarer den årlige egenkontrollrapporteringen til Fylkesmannen.

9.2 Rapportering til Fylkesmannen

Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere avfallsdata til Fylkesmannen i henhold til vilkår 9.2
eller rapporteres i den form som Fylkesmannen til enhver tid har fastsatt i en rapporteringsmal.
I tillegg må det rapporteres i egenrapporten
 Avviksregistreringer i forhold til vilkår satt i tillatelsen
 Miljøtiltak satt inn i løpet av rapporteringsåret, og planlagt miljøtiltak.
Se for øvrig Miljødirektoratets veileder til bedriftens egenrapportering, se miljodirektoratet.no.

10 Andre krav

10.1 Eierskifte og nedleggelse

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding fra begge parter sendes Fylkesmannen senest 1
måned etter eierskiftet.
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis
anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal
det i rimelig tid på forhånd gis melding til fylkesmannen.
Fylkesmannen kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning.
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder
at farlig avfall håndteres i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11.
De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter
nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av
kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e).
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig
tilfredsstillende stand igjen.
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før start
er planlagt.

10.2 Tilsyn

Tilsynsmyndigheten skal til enhver tid ha adgang til anlegget for å kontrollere at virksomheten drives
i samsvar med tillatelsen.
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10.3 Endring og tilbaketrekking av tillatelse

Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene som er gitt i forbindelse med tillatelsen eller gi nye
pålegg, jf forurensningsloven §§ 18 og 86. Fylkesmannen kan om nødvendig også kalle tillatelsen
tilbake dersom forutsetningene skulle tilsi det.

10.4 Tvangsmulkt

Virksomheten må regne med pålegg om tvangsmulkt dersom vilkår i tillatelsen overskridelse, jf.
forurensningsloven § 73.
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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 eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning.
Metaller og metallforbindelser:
Forkortelser:
Arsen og arsenforbindelser
As og As-forbindelser
Bly og blyforbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser
Krom og kromforbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser
Organiske forbindelser:
Bromerte flammehemmere:
Penta-bromdifenyleter (difenyleter,
pentabromderivat)
Okta-bromdifenyleter (defenyleter,
oktabromderivat)
Deka-bromdifenyleter
(bis(pentabromfenyl)eter)
Heksabromcyclododekan
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo4,4`isopropyliden
difenol)
Klorerte organiske forbindelser
1,2-Dikloretan
Klorerte dioksiner og furaner
Heksaklorbenzen
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13
(kloralkaner C10 - C13)
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17
(kloralkaner C14 - C17)
Klorerte alkylbenzener
Pentaklorfenol
Polyklorerte bifenyler
Triklorbenzen
Tetrakloreten
Trikloreten
Triklosan (2,4,4'-Triklor-2'hydroksydifenyleter)
Tris(2-kloretyl)fosfat
Enkelte tensider:
Ditalg-dimetylammoniumklorid
Dimetyldioktadekylammoniumklorid
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
Dodecylfenol m. isomerer2,4,6 tri-tertbutylfenol
Polyfluorerte organiske forbindelser

Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cdforbindelser
Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hgforbindelser

Penta-BDE
Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, decaBDE
HBCDD
TBBPA

EDC
Dioksiner, PCDD/PCDF
HCB
SCCP
MCCP
KAB
PCF, PCP
PCB
TCB
PER
TRI
TCEP

DTDMAC
DSDMAC
DHTMAC
NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE
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(PFCs)
Perfluoroktansulfonat (PFOS) og
forbindelser som inneholder PFOS
Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer
Perfluoroktansyre
C9-PFCA – C14-PFCA

PFOS, PFOS-relaterte forbindelser
PFOA
PFNA, PFDA,
PFUnDA, PFDoDA,
PFTrDA, PFTeDA

Tinnorganiske forbindelser:
Tributyltinn
Trifenyltinn

TBT
TFT, TPT

Polysykliske aromatiske hydrokarboner

PAH

Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)

DEHP

Bisfenol A

BPA

Siloksaner
Dekametylsyklopentasiloksan
Oktametylsyklotetrasiloksan

D5
D4
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