Tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt for
Holen Sand- og Grustak AS i Ørsta kommune
Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) § 11. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 29.
Tillatelsen gjelder fra dags dato.
Hvis bedriften ønsker endringer i driften som kan ha betydning for miljøet, må dette avklares
skriftlig med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Bedriftsdata:
Bedrift
Beliggenhet/gateadresse
Postadresse
Kommune
Organisasjonsnummer (bedrift)
Euref 89, UTM sone 32
Gårds- og bruksnummer
NACE-kode og bransje
NOSE-kode(r)
Saksnummer
12/4041

Holen Sand- og Grustak AS
Holen i Bondalen
6165 Sæbø
Ørsta
971707399
nord: 68899242 øst: 366687
G.nr. 165 b.nr 2
08.120 Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning
av leire og kaolin
109 Behandling og disponering av avfall
Anleggsnummer
Tillatelsesnummer
Risikoklasse1
1520.0087.01
2013.330.T
4

Tillatelse gitt: 29.10.2013

Linda Aaram
seksjonssjef

1

Endringsnummer: -

Sist endret: -

Guro Eidskrem Gjenstad
overingeniør

Jf. forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for forurensningsmyndighetens arbeid med
tillatelser og kontroll etter forurensningsloven
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Rammer for tillatelsen

Tillatelsen gjelder mottak og mellomlagring av returasfalt. Tillatelsen er basert på en årlig
behandling av inntil 1000 tonn returasfalt brukt som underlag for vegbygging. Returasfalten
kan lagres i inntil 1 år.
Virksomheten skal være tilknyttet Veiteknisk Institutt sin kontrollordning for asfaltgjenvinning.
1.1

Krav til mottaket

Det skal være en driftsplan med driftsinstruks for anlegget.
All returasfalt som mottas til mellomlagring, skal kontrolleres og loggføres. For å sikre at det i
videre produksjon kun benyttes rene asfaltprodukter som er fri for tjæreprodukter, skal det angis
hvor returasfalten kommer fra. Mellomlagring av tjæreholdig asfalt på området er ikke tillatt.
Dersom det oppstår mistanke om at mottatt asfalt likevel kan inneholde tjære, skal asfalten
oppbevares atskilt på fast dekke under tak inntil prøvetaking er gjennomført og videre
disponering er avklart. Asfalt som er eldre en 1970 og inneholder penetrert pukk, impregnert
grus eller annen overflatebehandling, skal testes for innhold av tjære.
1.2

Kunnskap om avfall

Bedriften skal ha tilstrekkelig kunnskap om avfallet til å kunne behandle og lagre mottatt avfall,
slik at det ikke medfører forringelse av miljøet.
1.3

Informasjon til kunder

Virksomheten skal gi kundene forsvarlig informasjon med hensyn til hvilke typer avfall som
tillates levert anlegget.
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Avfall

Bedriften skal i størst mulig grad minimere dannelsen av avfall som følge av sin virksomhet.
Forurensningsmyndighetene anbefaler generelt at brukt asfalt gjenbrukes i asfaltproduksjon.
Returasfalt kan også nyttiggjøres som erstatning for ren asfalt som underlag for ny asfalt.
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Internkontroll

Bedriften plikter å ha et internkontrollsystem som er oppdatert til enhver tid.
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4.1

Rapporteringer
Risikoklasse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 4.
Bedriften skal rapportere oppsummering av returmengder asfalt inn og ut av anlegget, omfang og
håndtering av innslag av ulovlige fraksjoner i avfallet. Denne årsrapporten skal sendes til
fylkesmannen innen 1. mars det påfølgende året. Skjema for rapporteringen finnes på
www.fylkesmannen.no under Møre og Romsdal, fram til det blir gjort tilgjengelig i AltInn.
4.2

Journalføring

Det skal føres daglig oversikt (loggbok) over hvilke mengder som blir mottatt og passerer
anlegget. Registrering av avfallet skal skje på vekt. Av loggboka skal det gå fram mengder og
leveringssteder/anvendelsesformål.
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Forsikring

Bedriften skal sørge for å ha tilstrekkelig forsikring for det erstatningsansvaret den måtte pådra
seg i sin avfallsvirksomhet. Forsikringen må blant annet omfatte skade på person(er), utstyr samt
utgifter til opprydding, sanering og godkjent disponering. Forsikringen skal også dekke
kostnader for utgifter knyttet til eventuelt opphør av eget foretak.
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Nedleggelse

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 forurensninger. Hvis anlegget
eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i
rimelig tid på forhånd gis melding til fylkesmannen.
Ved nedleggelse eller stans skal mottaket sørge for at lagret returasfalt tas hånd om på en
forsvarlig måte (jf. avfallsforskriften). De tiltakene som treffes i denne forbindelse, skal
rapporteres til fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal
inneholde dokumentasjon på disponering av rester av avfall og navn på de virksomhetene som
har overtatt avfallet.
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til fylkesmannen i god tid før
start er planlagt.
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Inspeksjoner

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten, eller de disse bemyndiger,
inspisere anleggene til enhver tid.

