NETLAND & SØNNER A/S
4480 Kvinesdal

LBC/BEB

95/487/The/433.13.Kv

15.06.95

TILLATELSE GITT NETLAND & SØNNER A/S TIL ETABLERING AV
AVFALLSMOTTAK PÅ LERVIK INDUSTRIOMRÅDE I KVINESDAL KOMMUNE.
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om forurensninger og om avfall av 13.mars 1981, §§ 11, 16
og 29. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 24.05.95 samt opplysninger
fremkommet under behandling av saken.Vilkårene for tillatelsen er gitt i vedlegg. Endringer som
NETLAND & SØNNER A/S ønsker å foreta i forhold til dette, må godkjennes av Fylkesmannen.
Tillatelsen kan endres med hjemmel i omgjøringsreglene nevnt i § 18.
TILLATELSENS RAMME.
Tillatelsen gjelder fra dags dato og gjelder for på Lervik Industriområde i Kvinesdal kommune.
Tillatelsen gjelder mottak og sortering av grovavfall nærmere spesifisert i vilkårene.
Tillatelsen omfatter mottak av inntil 200 tonn avfall pr. dag og totalt lagret avfallsmengde skal
ikke overstige 500 tonn.
FRISTER SOM GJELDER.
Vilkår
Årsrapportering
Utredning

pkt. i vilkår
4
3.1

Dato
01.03 årlig
01.03.96
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REDEGJØRELSE FOR SAKEN.
Søknad om tillatelse ble utarbeidet og oversendt fylkesmannen 24.05.95. Samtidig ble den lagt ut
til offentlig ettersyn. Fylkesmannen har ikke mottatt noen innsigelser i saken. Det forutsettes at
lokaliseringen av plassen ikke er i strid med Plan og bygningsloven samt at berørte naboer er
varslet. Etableringen skal også godkjennes av Kvinesdal kommune.
Stasjonen er beregnet på mottak, sortering, mellomlagring og videretransport av ulike typer
næringsavfall.
BEGRUNNELSE.
Miljøvernavdelingen mener at tilbudet innebærer en miljømessig forsvarlig mottak og sortering
av de nærmere spesifiserte typer næringsavfall Jfr. pkt. 2.1 i vilkår. Virksomheten er lagt til et
område som er regulert til industri og skulle dermed ikke sjenere omgivelsene. Området skal ha
tett dekke og overvannet samles opp. Rutiner for kontroll av overvannet skal etableres. Faren for
skadelig avrenning og eventuell forsøpling er liten. Økonomiske garantier vil sikre opprydding
ved eventuell avvikling av anlegget.
ANSVARSFORHOLD.
Netland og Sønner er ansvarlig for at mottaket og behandlingen av avfallet er i samsvar med
denne tillatelsen.
Tillatelsen fritar ikke Netland & Sønner A/S for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatnings
regler, jfr. forurensningsloven § 10, annet ledd.
Denne tillatelsen kan i henhold forurensningsloven § 85 på klages til SFT innen 3 uker fra
meddelelsen. Begrunnet klage skal sendes via Fylkesmannen. Det vises ellers til
forvaltningsloven § 27, 3. ledd, jfr. §§ 29, 32, 36 og 42

Med hilsen
Erling Vindenes (e.f)
fylkesmiljøvernsjef
Jon Egil Vinje
seksjonsleder
Saksbehandler: Thore Egeland tlf. 38076525.
Vedlegg: 1. Vilkår for tillatelsen.
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Kopi m/vilkår: Kvinesdal Kommune
IRS Erikstemmen, 4400 Flekkefjord
Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 770, 4601 Kr.sand
Fylkeslegen i Vest-Agder, Tinghuset, 4605 Kr.sand
Arbeidstilsynet 6. distrikt. pb. 639. 4601 Kristiansand
Sørlandskonsult as Vesterveien 6. 4613 Kristiansand
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VILKÅR FOR TILLATELSE TIL ETABLERING AV
AVFALLSMOTTAK PÅ LERVIK INDUSTRIOMRÅDE I
KVINESDAL KOMMUNE
20-mai-14
1. Juridiske vilkår
1.1

Underlag for tillatelsen

Denne tillatelsen er basert på følgende lover, forskrifter og veiledninger;
* Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (med senere
endringer)
* Forskrift om leveringsplikt, innsamling, mottak og behandling/disponering av visse
grupper spesialavfall(T-578)
* Internkontroll. Forskrift med veiledning (H-2036).

1.2

Forurensningsgebyr

I medhold av forurensningsloven § 73 kan fylkesmannen fastsette forurensningsgebyr
for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i utslippstillatelsen.

1.3

Overtredelse av vilkårene

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven.
Ved overtredelse av tillatelsen, eller vilkårene knyttet til denne kommer
forurensningsloven kap. 10 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter
strengere straffebestemmelser.

1.4

Nødvendig sikkerhet

Eieren skal stille nødvendig sikkerhet for utgifter som følge av rimelige tiltak for å
hindre, begrense, fjerne eller avbøte forurensningsskade ved opphør og lukking av
fyllplassen, jfr. §§ 57 og 63 i Forurensningsloven.
2. AVFALLSTYPER
2.1

Tillatelsen omfatter
-

Rivings-/bygningsavfall
Plast
4
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-

Gummi
Jern/metaller
Papir/papp
Glass
Trevirke
Hageavfall
Tekstiler

Ved behov for INNSAMLING utover de mengdene/typer AVFALL som tillatelsen
spesifiserer, skal det søkes spesielt.
2.2

Avfall tillatelsen ikke omfatter
-

Kloakkslam
Risikoavfall
Flytende avfall
Spesialavfall
Våt organisk avfall

Opprettelse av spesialavfallsmottak krever egen tillatelse. Det vises til Forskrift om
leveringsplikt, innsamling, mottak og behandling av visse grupper spesialavfall.

2.3

Sikring av avfallets kvalitet

Eier skal gjennomføre stikkprøvekontroll av avfallets sammensetning. Dette skal
kontrolleres opp mot hva konsesjonen omfatter.
Det skal føres rapport fra alle slike kontroller. Kontrollrapportene skal oppbevares.
3. Tekniske vilkår
3.1

Beskyttelse mot vannforurensing

Området skal sikres mot akutt og eventuell kontinuerlig forurensning.
- Overvannet skal samles opp i størst mulig grad.
- Overvann som inneholder olje og /eller organiske løsningsmidler skal normalt
passere sandfang og oljeavskiller og tilknyttes kommunalt avløpsnett. Jfr. forskrift
om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og
avfettingsmidler.
- Skjerming av spesielt utsatte områder må vurderes.
- Behovet for overvannskontroll og eventuell ytterligere rensing av overvannet skal
utredes. Nødvendig dokumentasjon skal fremlegges for fylkesmannen innen
01.03.96.
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På grunnlag av utredningen vil fylkesmannen ta stilling til endelige krav mht.
behandling av overvann.
Nødvendige prøver skal analyseres på laboratorium som kan dokumentere egnethet
etter NORSK standard. Direktoratet for Måleteknikk (DM) er i gang med en
akkreditering for norske laboratorier. DM har lister over de laboratorier som hittil
er godkjent. Kostnadene skal dekkes av anleggseieren.

3.2

Beskyttelse mot gassutslipp/lukt

Lagring av avfall som kan medføre lukt, tillates i maksimum 3 døgn. Totalt lagret
avfallsmengde skal ikke overstige 500 tonn.

3.3

Beskyttelse mot støy

Ekvivalent støynivå skal ikke overstige 40 dB(A) i nærliggende boligområder kl. 2206 og hele søndag/helligdag. Ellers max 50 dB(A). Høyeste lydnivå skal ikke
overskride grenseverdiene for ekvivalentnivået med mer enn10 dB(A).
Jfr. retningslinjer for begrensning av støy, TA-506, utgitt av SFT.
Bakgunnstøyen bør kartlegges på forhånd.

3.4

Beskyttelse mot nærmiljøulemper

Det skal også utarbeides planer som skal omfatte følgende:
-

Plan for drift med instrukser
Plan for avslutning.
Plan for beredskap.
Tiltak mot flygeavfall.

3.5

Kompletterende anlegg og installasjoner, sikring av arbeidsmiljø

Alle installasjoner og alt utstyr skal utføres og brukes i henhold til krav fra offentlige
myndigheter. Ellers skal nødvendig utstyr som kan sikre en miljømessig drift, i tråd
med kravene, tas i bruk.
- Nødvendig inngjerding og avlåsing skal utføres.
- Nødvendig verneutstyr skal være tilgjengelig.
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4. Rapportering
Netland & Sønner skal innen 01.03 årlig sende skriftlig rapport til Fylkesmannen for
siste kalenderår.
Rapporten skal være årsoversikt og skal inneholde:
a)

Registrering av mengder og typer avfall som er mottatt
Antall stikkprøvekontroller og resultater av disse.

b)

Miljøkontroll
- av overflatevannets mengde(anslag)
og forurensning før behandling/utslipp.

c)

Internkontroll/egenkontroll

Netland & sønner A/S skal gjennomføre internkontroll i henhold til Internkontrollforskriften og
rapportere fra kontrollen.
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