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Utslippstillatelse for gjenvinningsstasjon for avfall i Gratangen kommune –
Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS)
Fylkesmannen i Troms viser til Deres brev av 5.5.2008 om etablering og drift av en
miljøstasjon for sortert husholdningsavfall (hovedsakelig grovavfall) på et kommunalt
industriområde i Gratangsbotn, Gratangen kommune.
Gebyr
Vi gjør oppmerksom på at det for arbeidet med denne tillatelsen skal det betales et
saksbehandlingsgebyr på kr. 18.100,- (se nærmere under).
I denne saken har Fylkesmannen i Troms fattet følgende
Vedtak
Fylkesmannen i Troms gir med hjemmel i forurensningslovens §§11 og 16 (jf. § 29) tillatelse
til etablering og drift av et konteinerbasert anlegg for mottak og mellomlagring av sortert
husholdningsavfall på et asfaltert og inngjerdet område på eiendommen gnr. 50/bnr. 106
(Gratangen kommune). Tillatelsen åpner også for mottak av sortert avfall fra det lokale
næringslivet i området.
Tillatelsen gjelder fra dags dato og frem til det tidspunkt Gratangen kommune som
planmyndighet eventuelt fastsetter andre reguleringsbestemmelser for området.
Tillatelsen gis under forutsetning av at virksomheten følger de vilkårene som er gitt under.
Denne tillatelsen er ikke til hinder for at det må innhentes godkjenning/tillatelse fra andre
berørte myndigheter.
Kommunalt mottak av farlig avfall reguleres av bestemmelsene i avfallsforskriftens kapittel
11. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at denne tillatelsen ikke omfatter mottak av farlig
avfall fra næringslivet med unntak av bestemmelsene som følger av avfallsforskriften kapittel
11 (jf. §§11-7, 11-10 og krav til mottak i vedlegg 2 i kapittel 11).
Virksomheten plasseres i risikoklasse 4.
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Begrunnelse
Fylkesmannen har vurdert det slik at etableringen må reguleres gjennom en utslippstillatelse
etter forurensningsloven i tråd med gjeldende praksis og forurensningsmessige vurderinger.
Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt selskap som ønsker å etablere et anlegg for
mottak og mellomlagring av sortert husholdningsavfall og farlig avfall fra abonnenter i
Gratangen kommune. Det kan også være aktuelt å ta i mot næringsavfall. Virksomheten anslår at
årlig mengde avfall vil være rundt 250 tonn. Det skal ikke tas i mot matavfall. Alt avfall skal
leveres/tømmes og mellomlagres direkte i konteinere, og det skal ikke mottas eller mellomlagres
avfall på bakken eller utenom konteinere.
Fylkesmannen har sendt ut søknaden til høring hos eierne av eiendommer som grenser til
området for etableringen. Vi har ikke mottatt tilbakemeldinger fra disse.
Gratangen kommune har avklart etableringen i forhold til gjeldende reguleringsbestemmelser
for området. De anbefaler at etableringen kan finne sted, men setter visse krav til etablering
og drift.
Kommunen lister i sin tilbakemelding opp tre punkter som må overholdes:
• Det skal holdes orden på området.
• Området skal inngjerdes og holdes avlåst utenom åpningstid.
• Skogen som fungerer som skjerm mot fylkesveien skal bevares.
ERSTATNINGSANSVAR, KLAGEADGANG MV.
Tillatelsen til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler jf.
forurensningslovens § 10, annet ledd.
Tillatelsen kan påklages til Statens Forurensningstilsyn av sakens parter, eller andre med
rettslig klageinteresse, innen 3 uker fra det tidspunktet underretning om avgjørelsen er
kommet fram til vedkommende part. En eventuell klage skal angi det vedtaket som det klages
over, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til
fylkesmannen. En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes.
Fylkesmannen eller Statens forurensningstilsyn kan, etter anmodning eller av eget tiltak,
beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort (jf.
forvaltningslovens § 42). Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages (jf.
forvaltningslovens § 2 bokstav b jf. § 28)."
Oppstart av virksomheten før eventuell klage er avgjort skjer på søkers eget ansvar.
Saksbehandlingsgebyr
Vi viser til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 om
gebyrer til statskassen for Fylkesmannen i Troms sitt arbeid med tillatelser mv (se forskriften
på lenke http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html). Virksomheten er
plassert i risikoklasse 4. For arbeidet med denne tillatelsen skal derfor virksomheten betale et
gebyr på kr 18.100,- (laveste sats for nye tillatelser). Faktura med innbetalingsblankett
ettersendes. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.
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Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen 3 uker etter at
dette brev er mottatt, jf forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage bør begrunnes og
skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må
derfor betales i samsvar med ovenstående. Hvis SFT imøtekommer klagen, vil det overskytende
beløp bli refundert.
Med hilsen

Cathrine Henaug e.f.
fylkesmiljøvernsjef
Børge Holte
fagsjef forurensning
Vedlegg: Vilkår til tillatelse
Kopi: Gratangen kommune, Teknisk, 9470 Gratangen
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VEDLEGG
Tittel: Vilkår til tillatelse til drift av miljøstasjon for sortert husholdningsavfall
Hålogaland Ressursselskap IKS
Bedrift:
Miljøstasjon Gratangsbotn
1.7.2008
Anlegg:
Gitt dato:
Gnr. 50, bnr. 106 – Gratangen kommune
Sted:
Endret dato:
0. Vilkårene gjelder for drift av miljøstasjonen som er innordnet for mottak av sortert avfall.
1. Avfallstyper
Tillatelsen omfatter mottak og mellomlagring i konteinere av sortert husholdningsavfall og
sortert avfall fra næringslivet.
Den gjelder imidlertid ikke for våtorganisk avfall (f. eks matavfall), flytende avfall og slam.
Tillatelsen gjelder ikke for mottak av farlig avfall fra næringslivet med unntak av farlig avfall
fra virksomheter med mindre mengder farlig avfall.
Det heller ikke tillatt å ta i mot eksplosive stoffer, radioaktive materialer eller stoffer med
tilsvarende egenskaper. Forbudet gjelder også for infeksjonsfremmende stoffer.
Mottak av farlig avfall er regulert gjennom bestemmelsene i avfallsforskriftens kapittel 11 om
farlig avfall. Vi gjør oppmerksom på at asbestholdig avfall er klassifisert som farlig avfall.
Annet lovverk kan også sette egen spesielle regler for håndtering av asbestholdig avfall.
2. Drift
• Alt avfall skal mellomlagres i konteinere/skap i påvente av transport videre til
gjenvinning eller godkjent sluttbehandling. Lagring utenom konteinere er ikke tillatt.
• Det skal være tilstrekkelig antall konteinere på mottaket for å sikre god sortering i de
ulike fraksjoner/typer.
• Impregnert og forurenset trevirke skal sorteres til egen konteiner og ikke blandes
sammen annet trevirke.
• Områder for avfallscontainerne/skap skal ha fast dekke.
• Hele området for miljøstasjonen skal inngjerdes og holdes avlåst utenom åpningstiden.
• Overflatevann (nedbør og rengjøring) fra faste dekker skal føres til kommunal kloakk
eller disponeres på annen måte etter tillatelse fra kommunen.
• Virksomheten skal ha en fungerende internkontroll som blant annet skal inneholde
skriftlige rutiner for å forebygge miljøproblemer fra aktiviteten som støy, støv,
flygeavfall, skadedyr og lukt. Skulle det likevel oppstå slike problemer eller andre
uforutsette problemer skal det iverksettes avbøtende tiltak.
• Ved innkjørsel til gjenbruksstasjonen skal det være oppslagstavle som angir
åpningstider, avfallstyper som kan leveres og andre relevante leveringsbetingelser.
• Utstyr for brannslukking skal være tilgjengelig.
3. Journalføring og driftsjournal
Virksomheten skal ha et fungerende journalføringssystem og driftsjournal for registrering av
avfallsmengder, driftsavvik og andre hendelser.
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4. Mottak og deklarasjon av farlig avfall
•
•
•

Alt farlig avfall skal mellomlagres forsvarlig
Alle mottak av farlig avfall fra næringslivet skal deklareres i tråd med gjeldende
regelverk.
Farlig avfall fra husholdningene skal (sam)deklareres i tråd med gjeldende regler.

