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Søndre Helgeland Miljøverk IKS
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8664 Mosjøen

Tillatelse til deponering av brannavfall - husbrann i Troforsveien SHMIL IKS
Vi viser til søknad mottatt 17.10.2018 om dispensasjon til å deponere brannavfall.
Vedtak
Med medhold i lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.
mars 1981, §§ 11 og 16, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
§ 9-4, 1. ledd, pkt. a) gis Søndre Helgeland Miljøverk IKS tillatelse til mottak og deponering
på deponikategori 2 (ordinært avfall) av avfall etter brann i Troforsveien 18, 8680 Trofors.
Med medhold i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-4,
skal SHMIL IKS betale kr 5300, - for saksbehandling av dispensasjonssøknaden.
Bakgrunn
SHMIL IKS søker om dispensasjon fra deponiforbudet for å deponere 19,7 tonn brannavfall
fra brann i Troforsveien 18 på Trofors. Etter utsortering av avfall står det igjen 19,7 tonn
brannavfall som i hovedsak består av oppsop med grus/stein/aske. Avfallet har blitt analysert
av ALS. Massene er innenfor tilstandsklasse 4. Utfylt basisdeklarasjonsskjema er vedlagt
søknaden.
Fylkesmannens vurdering
Det er et generelt forbud mot deponering av avfall med et totalt organisk innhold som
overstiger 10 %, men Fylkesmannen som forurensningsmyndighet kan i særlige tilfeller tillate
deponering av avfall med høyere organisk innhold.
Fylkesmannen anser i dette tilfellet situasjonen som spesiell etter en brann der deler av
avfallet fra branntomta vanskelig lar seg sortere. Det er vanskelig å finne andre egnede
disponeringsløsninger for avfallet, Vi anser derfor at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt
i dette tilfellet da deponering er eneste hensiktsmessige sluttbehandling for dette avfallet. Vi
forutsetter at alt avfall som kan håndteres på annen måte blir sortert ut.
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Vi gjør oppmerksom på at vilkårene i tillatelsens vilkårssett nr. 1 og 3 gjelder fullt ut utover
dette.
Gebyr
Fylkesmannen viser til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
kapittel 39 om gebyrer til statskassen for Fylkesmannens arbeid med endring tillatelser mv.
I dette tilfellet er det aktuelt å bruke laveste sats for fastsettelse av tillatelser, for tiden kr
5300,-, jf. § 39-4 sats 9. Fylkesmannen oversender informasjon til Miljødirektoratet som står
for innkrevingen av gebyret.
Vedtak om saksbehandlingsgebyr gjøres gjeldende 2 uker fra dags dato, dette for å gi
SHMIL IKS mulighet til å gi uttalelse til Fylkesmannen om valg av gebyrsats
(jf. forvaltningsloven § 16).
Saksopplysninger, klageadgang mv
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker fra det tidspunkt dette brevet er
mottatt. En eventuell klage skal angi det vedtak som det klages over, og den eller de
endringer som ønskes. Klagen må begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken
bør nevnes. En eventuell klage sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.
En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller
Miljødirektoratet kan etter anmodning, eller på eget initiativ, 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.
Partene har rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningslovens §§ 18 og 19.
Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av
saken.
En eventuell klage på vedtak om gebyrsats gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte
gebyret må betales i samsvar med gjeldende vedtak. Dersom Miljødirektoratet imøtekommer
klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert.
Med hilsen
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder
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