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Tillatelse til innsamling, håndtering og behandling av avfall
gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981, §~ 6, 11,
29,31 og 32 og i forskrift om spesialavfall § 6. Vilkårene for utslippstillatelsen er gitt i
vedleggene, og hjemlet i §16. Endringer som selskapet ønsker å foreta i forhold til dette,
må godkjennes av forurensningsmyndighetene, jf. tifiatelsens vilkår 1.15.

Tifiatelsens omfang
Tillatelsen gjelder fra dags dato, og for følgende anlegg:
Anlegg

Lokâlisering

Begrensninger og kommentarer
,

Alle

som gjelder for alle anlegg
Forbud mot deponering av
våtorganisk avfall fra 01.01.98
Gjelder mottak av sortert avfall
som skal til gjenvinning
Vilkår

Avfallsdeponi

Bremnes i Sortiand

Gjenvinningsstasjoner

Komposteringsanlegg

Ramnflauget i Sortland
Børøya i Hadsel
Småskogan i Bø
Strengelvåg i øksnes
Strand i Lødingen
Toften i Andøy
Ranmflauget i Sortland

Omiastingsstasjoner

Andenes

Reaktoranlegg for omdanning av
våtorganisk avfall til kompost

Vilkårs
—sett
i

2
3

4

5

i Andøy

Børøya i Hadsel
Spesialavfallsmottak

Sortland
Bremnes i Sortland
Vestmarka i Sortiand

Inntil 48 tonn i Vestmarka og
inntil 10 tonn på Bremnes

Postadresse 8002 BODØ - Telefon Sentralbord 7553 1580 - Telefax 7553 1680- Kontor Moloveien 10
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Søknaden
Reno-Vest AL er et interkommunalt avfallsselskap som eies av Vesterålskommunene Andøy,
øksnes, Bø, Hadsel, Sortland og Lødingen. Selskapet har sin hovedadministrasjon på Sortiand,
og driver avfallshåndteringsanlegg rundt om i kommunene. Selskapet har i brev av 1-5.03.96,
med tilleggsopplysninger gitt i brev av 19.03.96 og 07.11.96, søkt om fornyet driftstillatelse for
a’~rfallsdeponiet på Bremnes dessuten for kommunale gjenvinningsstasjoner,
komposteringsanlegg og for innsamlingssystem for avfall, slam og spesialavfall. Når det gjelder
tillatelse til å samle inn blybatterier vises til søknad av 13.11.95.
Bakgrunnen for søknaden er bl.a. at miljøvernavdelingen har trukket tilbake gjeldende
utslippstillatelse for avfallsfyllingen på Bremnes med virkning fra 01.01.97, og bedt selskapet
om å søke ny driftstillatelse med utgangspunkt i nye og skjerpede krav til fyllplasser for
restavfall nedfelt i St.meld. nr. 44, retningslinjer gitt av SFT og handlingspian for
oppgraderinger av fyllplasser i Nordland utarbeidet av miljøvernavdelingen. Søknaden er
dessuten basert på de kommunale avfallsplanene som selskapet har utarbeidet utkast til.
1~

Begrunnelse
Som nevnt ovenfor er søknaden fra Reno-Vest AL om fornyet driftstillatelse basert på krav fra
miljøvernavdelingen om ny tillatelse for avfallsdeponiet på Bremnes ettersom nåværende
tillatelse utgår pr. 01.01.97. I forbindelse med utviklingen av avfallshåndteringen i regionen, jf.
avfallsplanene, søker også selskapet om tillatelse til drift av gjenbruksstasjoner,
komposteringsanlegg, sorteringsanlegg, omlastestasjoner og innsamling av forbruksavfall,
spesialavfall og slam. For mange av disse aktivitetene har allerede selskapet gyldige tillatelser
men for noen aktiviteter/anlegg blir det imidlertid nye tillatelser. Dette gjelder omlastestasjoner
for avfall, gjenvinningsstasjoner med og uten sorteringsanlegg, komposteringsanlegg for
våtorganisk avfall og innsamling av blybatterier. Både miljøvemavdelingen og selskapet ser det
som en fordel å samle alle tillatelsene etter forurensningsloven i et og samme dokument. Dette
blir gjort i denne tillatelsen, som derfor erstatter alle tidligere tillatelser etter
forurensningsloven, og som er gitt av Fylkesmannen i Nordland. Vilkårene i gjeldende tillatelser
blir i stor grad gjentatt i denne tillatelsen, dog slik at gener~elle yilkår er samlet i villcårssett 1 og
i stor grad utelatt i de enkelte anleggenes villcårssett.
For de av anleggene som allerede har tillatelse etter forurensningsloven er det unødvendig med
offentlig kunngjøring av denne søknaden. Når det gjelder anlegg som er i drift og som selskapet
ikke har tillatelse for, dette gjelder omlastestasjonene i Andøy, Sortland og Hadsel og
gjenbruksstasjonen i Ramnflauget, så anser vi at det heller ikke er behov for å
forhåndskunngjøre denne delen av søknaden siden den er godkjent i de kommunale
avfallsplanene. Avfallsplanene har vært forhåndskunngjort, utlagt til offentlig gjennomsyn og
godkjent i de kommunale organer slik loven tilsier. Dette vil også gjelde for anlegg som enda
ikke er etablert, eksempelvis de kommunale gjenvinningsstasjonene. Når det gjelder
etableringen av et komposteringsanlegg for våtorganisk avfall ved gjenbruksstasjonen i
Ramnflauget, har imidlertid miijøvernavdelingen vurdert spesifikk offentlig kunngjøring. Dette
ut fra det forurensningsmessige potensialet (lukt) som et slikt anlegg representerer. Siden
tillatelsen til komposteringsaniegget er en integrert del av denne tillatelsen valgte imidlertid
miljøvernavdelingen å heller ikke forhåndskunngj øre denne delen av søknaden. Hele tillatelsen
vil imidlertid bli etterkunngjort, og i denne forbindelse lagt ut til offentlig ettersyn i samtlige
eierkommuner. Denne tillatelsen vil dessuten i egen ekspedisjon blir oversendt alle
eierkommunene.
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Tittel: Tillatelse innsamling, håndtering og behandling av avfall

Bedrift:
Anlegg:
Sted:

Reno-Vest AL
Vilkårssettnr.:
Alle
Gitt dato:
Kommunene Lødingen, Sortland, Hadsel, Bø, Endret dato:
øksnes og Andøy

i
20.12.96

1.0

Dette er generelle vilkår som gjelder for alle anleggene som er regulert av -denne
tillatelsen.

1.1

Underlag for tifiatelsen

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 spesialavfall (T-1037)
• Forskrift om deponering, innsamling og gjenvinning av kasserte dekk (T-1024)
• Forskrift om miljøfarlige batterier (T-1086)
• Forskrift om sortering, oppbevaring og levering til gjenvinning av brunt papir (T
1029)
• Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning (T
914)
• Forskrift om registrering av avfallshåndtering (T-1 118)
• Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann (T-1043)
• Forskrift om grensekryssende transport av avfall (T-1072)
• Forskrift om avløpsslam (T-1075)
• Internkontroll. Forskrift med veiledning (H-2036).
1.2

Forurensningsmyndigheten
Fylkesmannen i Nordland fører tilsyn med at bestemmelsene i denne tillatelsen
overholdes, og kan i særlige tilfeller ved enkeitvedtak gjøre unntak fra vilkårene i
tillatelsen.

1.3

Uhindret adgang ifi anleggene

Selskapet plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de etater og
institusjoner disse bemyndiger, inspisere anleggene og virksomheten til enhver tid, og
dessuten uten hinder av taushetsplikt gi forurensningsmyndigheten de opplysninger
som er nødvendig for at den kan utføre sine gjøremål, jf. forurensningsloven §~ 49 og
50.
1.4

Kompetanse/opplæring

Selskapet har plikt til å påse at anleggene som omfattes av denne tillatelsen drives
med kompetent personale. Når det gjelder personale som skal håndtere spesialavfall,
plikter selskapet å la disse gjennomgå den opplæring som forurensningsmyndigheten
måtte bestemme.
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1. Dato for mottak av avfallsleveransene.
2. Mengde og kategori avfall som leveres.
3. For spesialavfall skal dessuten deklarasjonsnummer, avfallsprodusent, avfallstype i
henhold til forskrift om spesialavfall, fareklasse, mengde avfall og antall kolli
registreres. Det skal også noteres i joumalen når avfallet forlater plassen og hvor
det leveres.
4. For anlegg som har oljeutskiller skal driftsjournalen inneholde oversikt over
tømming av sandfang, oljeutskiller og opp samlingstank med mengder og
tømmefinna..
5. Resultat av eventuelle miljøkontroller, eksempelvis av
vannressurser
• av sigevannets mengde og forurensning før behandling
• av sigevannets mengde og sammensetning etter behandling
• av utslipp til luft
• kontroll med oljeutskiller
6. Resultatet fra stikkprøvekontroller av avfallets sammensetning.
7. Eventuelle avvik fra vilkårene i denne tillatelsen.
Forurensningsmyndigheten kan pålegge selskapet å sende oss eller andre, kopier eller
sammendrag av alle journaler.
1.11

Rapportering
Miljøverndepartementet fastsatte 05.09.95 forskrift om registrering av
avfallshåndtering. Forskriften fastsetter at alle som håndterer avfall innen 1. mars
hvert år skal sende skriftlig rapport til forurensningsmyndigheten for forrige
kalenderår. Rapporteringen skal foregå på særskilte skjema fastsatt av SFT og der det
blir krevd opplysninger om avfallsmengde, avfallsfraksjoner, avfallets opprinnelse,
transportmiddel, bestemmelsessted og behandlingsmetode mv. Kopi av denne
rapporten skal også sendes til fylkesmannen i Nordland. Dessuten skal antall
stilckprøvekontroller og resultater av disse, eventuelle avvik fra denne tillatelsen som
er registrert i løpet av året og det som måtte være bestemt om rapportering i det
enkelte villcårssett, rapporteres.

1.12

InternkontroWegenkontroll
Forskrift om internkontroll trådte i kraft 1.januar 1992. I henhold til denne
forskriften, som bl.a. er hjemlet i forurensningsloven § 52b, skal bedriften ha et
internkontrollsystem som sikrer etterlevelse av lover og forskrifter herunder også
villcårene som er gitt i denne tillatelsen.
Rerio-Vest plikter gjennom instrukser, jevnlig tilsyn, egenkontroll og andre tiltak å
sikre at villcårene i denne tillatelsen til enhver tid er oppfylt.

1.13

Beredskapsplan
Det må utarbeides en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal utarbeides på bakgrunn
av en risikovurdering ved alle anlegg og all aktivtet som selskapet står ansvarlig for.
Vi viser i denne sammenhengen til SFTs veiledning TA-1072, Beredskapsplan for
avfall. Et eksemplar av beredskapsplanen skal sendes fylkesmannen innen 01.10.97.
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Tittel: Tillatelse innsamling, håndtering og behandling av avfall
Bedrift:
Reno-Vest AL
Vilkårssettnr.:
Anlegg: Deponi for restavfall
Gitt dato:
Sted:
Bremnes i Sortiand kommune
Endret dato:
2.1

Avfallstyper

2.1.1

Avfall tillatelsen omfatter
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• Våtorganisk avfall (matavfall) fra husholdninger og næringsvirksomhet. Gjelder til
01.01.98
• Annet forbruksavfall som det ikke er satt forbud mot i vilkår 2.1.2
• Asbestholdig avfall
• Fast oljeholdig avfall- og slam
• Andre avfallsfraksjoner det ikke er etablert hensiktsmessige gjenvinningsordninger
for, eller der kost-nytte vurderinger tilsier at deponering er det mest fornuftige
2.1.2

Avfall tillatelsen ikke omfatter

I-

Følgende avfallsfraksjoner tillates ikke deponert:
• Usortert avfall (gjelder fra 01.01.98)
• Avfall hvor det i forskrift er satt forbud mot deponering, eksempelvis spesialavfall,
brunt papir (papp og kartong) og bildekk
• Avfall som det i regionen er etablert hensiktsmessige gjenvinningsordninger for
• Nærings- og industriavfall hvor Miljøvemdepartementet har inngått såkalte
bransjeavtaler om reduksjon, innsamling og gjenvinning (oversikt over hvilke
avtaler som til en hver tid gjelder f~s hos departementet)
• Kioakkslam med tørrstoffinnhold under 30%, se for øvrig vilkår 10.3.2.
• Kompostert avfall unntatt vrak-kompost, jfr. vilkår 4.3.1
• Flytende avfall
• Produksjonsavfall dersom det ikke er gitt tillatelse fra forurensningsmyndigheten
• Spesialavfall dersom det ikke er gitt tillatelse 1~a férurensningsmyndigheten
• PCB-holdige enheter i lysannaturer, hvitevarer ol. (skal leveres som spesialavfall)
• Våtorganisk avfall (matavfall) fra husholdning~r og næringsvirksomhet etter
01.01.98
2.2

Beskyttelsestiltak

2.2.1

Beskyttelse mot vannforurensing

2.2.1.1 Nedborsfeltet

Deponiets nedbørsfelt skal begrenses til det område som er aktivt i bruk både med
hensyn til grunnvann og overvann ved at:
• Bekker ledes upåvirket forbi avfallet
• Grunnvann som kan sige inn i fyllmassene avskjæres
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• Prøvene skal analyseres på laboratorium som kan dokumentere egnethet etter Norsk Standard.
Direktoratet for Måleteknikk (DM) er i gang med en akkreditering av for norske laboratorier. DM
har lister over de laboratorier som hittil er godkj~it. Kostnadene skal dekkes av anleggseieren.

2.2.2

Beskyttelse mot gassutslipp

2.2.2.1 For tidligere fyliplassområder skal det foretas gassmålinger som grunnlag for å vurdere
krav om tiltak for å hindre metangassutslipp. Resultatet av gassmålingene, samt en
faglig begrunnet vurdering av mulighet for metangassreduksjon, skal forelegges
miljøvernavdelingen innen 01.08.97. Fylkesmannen vil på bakgrunn av denne
rapporten vurdere krav om reduksjon av metangassutslipp ene fra disse
deponiområdene. Selskapet må være forberedt på å iverksette nødvendige tiltak innen
3 1. 12.98.
2.2.2.2 Når det gjelder nytt fyllingsområde (etappe 2) skal det foretas jevnlige undersøkelser
av deponigassproduksjonen, og vurdering av tiltak for å hindre metangassutslipp.
Resultatet av undersøkelsene, samt en faglig begrunnet vurdering av muligheten for
metangassreduksjon fra dette området, skal forelegges fyllcesmannen’innen
01.01.2000. Fyllcesmannen vil på bakgrunn av denne rapporten vurdere krav om
reduksjon av metangassutslippene fra disse deponiområdene. Selskapet må være
forberedt på å iverksette nødvendige tiltak innen 01.01.2001.
2.3

Driftsbetingelser

2.3.1

Generelle driftsbetingelser
• Driften skal til enhver tid foregå innenfor et så begrenset område som praktisk
mulig

Avfallet skal komprimeres godt, dvs, det må være en tilpasning mellom
fyllingsmetode, helning, maskinens tyngde, avfallslagets tykkelse og antall
overkjøringer.
Deponert avfall skal ikke forårsake miljøulemper sQm flygeavfall, fuglplager og
skadedyr.
2.3.2

Driftsbetingelser ved deponering av asbestholdig materiale
.1
.2
.3
.4

Asbestholdig materiale skal plasseres på særskilt avsatt, og avmerket område på
fyliplassen. Ved utvelgelse av område må det tas hensyn til fremtidig bruk av
fyllplassområde, jfr. avslutningspianen.
Leveranse av asbestholdig materiale må alltid forhåndsmeldes til fyllplassen slik
at nødvendige forberedelser kan bli gjort.
Ved levering skal avfallet enten være i lukket beholder eller forsvarlig emballert.
Beholder I emballasje bør være merket i samsvar med Arbeidstilsynets forskrift
omasbest, §15.
Asbestholdig avfall som ankonmier fyllplassen i beholder som skal tømmes, skal
umiddelbart deponeres i ferdig utgravd grop og overdekkes. Dette må skje på en
slik måte at man hindrer direkte kontakt mellom maskiner og asbestmateriale.
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Tittel: Tillatelse innsamling, håndtering og behandling av avfall
Bedrift:
Reno-Vest AL
Vilkårssettnr.:
Anlegg: Gjenvinningsstasjoner
Gitt dato:
Sted:
Ramnflauget i Sortland kommune
Endret dato:
Børøya i Hadsel kommune
Småskogan i Bø kommune
Strengelvåg i øksens kommune
Strand i Lødingen kommune
Andenes i Andøy kommune
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. -

3.0

Vilkårene gjelder drift av anleggene på ovennevnte lokaliseringer, og som er innordnet
for levering av sortert avfall som skal til gjenvinning. Det vil også foregå omlasting av
husholdningsavfall innsamlet etter optibag-systemet ved anleggene.

3.1

Avfallstyper

3.1.1

Avfall som tillatelsen omfatter
Tillatelsen omfatter mottak og mellomlagring av følgende kildesorterte avfallsfraksjoner:
Glass, hvitevarer, metaller, klær, papir, papp, plast, trevirke, elektronikk, hageavfall og
annet restavfall som ikke omfattes av forbudet i pkt. 3.1.2. Selskapet har naturligvis
anledning til å sortere restavfallet i flere fraksjoner. Når det gjelder spesialavfall
reguleres dette av eget vilkårssett. Tillatelsen omfatter dessuten omlasting av
husholdningsavfall innsamlet etter optibag-systemet.

3.1.2

Avfall som tillatelsen ikke omfatter
• Våtorganisk avfall (Icun omlasting)
• Slam
. Flytende avfall
. Større mengder produksjonsavfall uten at deUe ergodkjent av 1~’lkesmannen
-

3.1.3

Mottak av asbestholdig avfall
• Ved levering skal avfallet være innpakket i tett bestandig emballasje. Emballasje skal
være merket i samsvar med Arbeidstilsynets forskrift om asbest, § 15. Hvis avfallet
ikke er emballert skal leveransen avvises.
• Avfallet må håndteres og lagres uten at emballasjen skades på en slik måte at
asbestfibre kan frigis til arbeidsatmosfæren. I såfall kommer Arbeidstilsynets forskrift
om asbest til anvendelse.
• Avfallet skal deponeres på fyllplass med godkjenning for denne typen avfall.
• Arbeidstilsynets forskrifter om asbest må være kjent, og nødvendige yrkeshygieniske
forholdsregler innarbeidet i driftsinstruksen.
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Tittel: Tillatelse innsamling, håndtering og behandling av avfall
Bedrift:
Reno-Vest AL
Vilkårssettnr.,:
Anlegg: Komposteringsanlegg
Gitt dato:
Sted:
Ramnflauget i Sortland kommune
Endret dato:
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4.0

Tillatelsen gjelder for kompostreaktoranlegg for behandling av våtorganisk avfall.
Sortert avfall tippes i mottakssilo og blandes med struktunnateriale (strø) før det
tilføres kompostreaktoren. Kompostert avfall ettermodnes under tak i omlag fire uker
før det shtttmodnes utendørs.

4.1

Avfall som tillates kompostert
•
•
•
•
•
•
•
•

organisk avfall fra husholdningene
avvannet slam
organisk avfall fra landbruk
hageavfall
organisk avfall fra storhusholdninger og grossister
vegetabilske oljer ol (fra fettutskillere, frityrfett etc)
fiske- og slakteavfall som ikke kan benyttes til fôr
annet våtorganisk avfall etter godkjenning av forurensningsmyndigheten

4.2

Sikring av kvaliteten av avfallet og sluttproduktet

4.2.1

Alt avfallet skal veies, kontrolleres og registreres ved ankomst til anlegget. Videre
skal det føres jevnlig kontroll ved anlegget, og føres rapporter fra kontrollene.
Kontrollrapportene skal oppbevares, jf. vilkår 1.12.

4.2.2

Selskapet plikter å ha et internkontrollsystemjf. villcår 1.12. Internkontrollsystemet
ogjoumalføring,jf. vilkår 1.10, skalbeskrive hvordan følgende skal sikres:
• kvaliteten på avfallet som tilføres anlegget
• dokumentasjon av komposteringsprosessen
• kvaliteten på komposten som produseres ved anlegget

4.2.3

Bruk av ferdig kompost til gjødsel og jordforbedringsmidler skal være i samsvar med
gjeldende regelverk, eks. forskrift om avløpsslam og forskrift om handel med gjødsel
og jordforbedringsmidler m.v. (Landbruksdepartementet).

4.3

Utslipp til luft

4.3.1

Det skal treffes nødvendige tiltak for å hindre at det oppstår luktproblemer ved
anlegget. Dette betyr at det ikke skal være sjenerende lukt utenfor anlegget.
Eksempler på tiltak kan være:
• Etablere rutiner, produksjonslinjer og et mottaks- og iimmatingssystem som gjør
at avfallet i minst mulig grad kan avgi lukt til omgivelsene
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Tittel: Tillatelse innsamling, håndtering og behandling av avfall
Bedrift:
Reno-Vest AL
Vilkårssettnr.:
Anlegg: Omlastingsstasjoner
Gitt dato:
Sted:
Andenes i Andøy kommune
Endret dato:
Børøya i Hadsel kommune
Sortiand i Sortland kommune
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5.0

Tillatelsen gjelder omlasting av innsamlet avfall fra regionen rundt lokaliseringsstedet.
Behandlingen av avfallet de mottar her er kun omlasting og eventuelt komprimering
før det sendes videre til sentral behandlingsenhet.

5.1

Beskyttelsestiltak

5.1.1

Beskyttelse mot vannforurensing
.

I-

Avfallet skal ikke utsettes for nedbør.

• Avlzpsvann som har vært i kontakt med avfallet, og fra rengjøring av anleggene,
skal enten fk~es til kommunal kloakk eller til annen godkjent løsning.
5.1.2

Beskyttelse mot luftforurensning
Hvis lagring av avfall skaper luktproblemer må det gjøres tiltak for Iuktredusering,
jfr. vilkår 4.3.1.

5.1.3

Andre tiltak
• Det må om nødvendig iverksettes tiltak som forhindrer flygeavfall.
• Det må om nødvendig iverksettes tiltak mot skadedyr.

5.2

Kompletterende anlegg og instaflasjoner
• Omlastestasjonene skal være avstengt utenom driftstidene.
• Området skal ha nødvendig belysning.
• Utstyr for brannsiukking skal være tilgjengelig.

5.3

Beredskapsplan, jfr. vilkår 1.13.
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Tittel: Tillatelse innsam1in~, håndtering og behandling av avfall
Bedrift:
Reno-Vest AL
Vilkårssettnr.:
Anlegg: Mottaksanlegg for spesialavfall
Gitt dato:
Sted:
Vestmarka industriområde i Sortiand komm. Endret dato:
Bremnes i Sortiand kommune
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6.0

Vilkårene gjelder for mottaksanlegg som er spesielt innrettet for mottak av spesialavfall fra
husholdninger og virksomheter med mindre mengder spesialavfall (definert som 400
kglavfallsgnippe/år).

6.1

Anleggene

6.1.1

På mottaksanlegget i Vestmarka kan det totalt lagres inntil 48 tonn spesialavfall, herav 18
tonn spillolje, 22 tonn blyakkumulatorer og maksimum 8 tonn av de øvrige avfallsgruppene.
Når det gjelder det containerbaserte mottaksanlegget ved deponiet på Bremnes tillates det
lagret inntil 10 tonn spesialavfall.

6.1.2

Det skal til enhver tid forefinnes et tilstrekkelig lager med absorpsjonsmidler og annet
nødvendig utstyr, inkludert verneutstyr, for å kunne ta hånd om eventuelle søl og lekkasjer av
kjemikalier.

6.1.3

Spesialavfallet skal være utilgjengelig for uvedkommende, enten ved at containerne eller
bygningen er tilfredsstillende avlåst, eller ved at området er inngjerdet og effektivt avstengt.

6.1.4

Spesialavfallet skal lagres slik at det er skjermet mot nedbør. Det skal også være lagret slik
at avfallet blir samlet opp hvis det skulle oppstå lekkasjer. Hvis containere benyttes, skal
disse være i samsvar med bestemmelser som senere måtte bli fastsatt for disse.

6.2

Drift

6.2.1

Stoffer som ikke kan samlastes i følge ADR (Den europeiske avtalen om transport av farlig
gods på vei), skal lagres adskilt. Hvert lagringsområde skal være slik utforme(at eventuelt
søl og spill samles opp i tette oppsamlingsbrønner og ikké renner inn på andre områder. Når
det gjelder området for lagring av spillolje må oppsamlingsvolumet være minst 80% av det
maksimale lagringsvolumet.
I

6.2.2

Avfall som hører inn under følgende klasser etter ADR tillates ildce mottatt:
Klasse i
Klasse 4.2
Klasse 5.2
Klasse 6.2
Klasse 7

Eksplosive stoffer o.1.
Selvantennende stoffer
Organiske peroksider
Sniittefarlige stoffer
Radioaktive stoffer

Dette vilkåret er ikke til hinder for at andre myndigheter kan sette ytterligere krav eller
begrensninger til hvilke avfallstyper som kan mottas.
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Tittel: Tillatelse innsamling, håndtering og behandling av avfall
Bedrift:
Reno-Vest AL
Vilkårssettnr.:
Anlegg: Spilloljemottak
Gitt dato:
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På 29 ulike steder i eierkommunene
Endret dato:
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7.0

Tillatelsen gjelder for 29 mottaksstasjoner i eierkommunene, og som eÉ~
spesielt innrettet for mottak av spillolje og fast oljeholdig avfall fra
virksomheter med mindre menger spilolje, eksempelvis fiskere og bønder.

7.1

Anlegg

7.1.1

Det kan lagres inntil~5.0 tonn oljeholdig avfall på de største mottaksstasjonene
og inntil 1.5 tonn på de minste..

7.1.2

Mottaksstasjonene må plasseres slik at eventuelle lekkasjer og søl ved
leveranser og/eller lossing ikke renner ut fra området, og lett kan samles opp
med absorpsjonsmidler etc.
Plasseringen må også være slik at risiko for sammenstøt og skade på
miljøstasjonene er minst mulig.
Generelt må driften av miljøstasjonene foregå på en slik måte at risiko for søl
er minst mulig.
Hvis miljøstasjonene blir tilsølt med olje skal dette ijemes snarest mulig slik at
de til enhver tid ser tiltalende ut.

7.1.3

Spesialavfallet skal være utilgjengelig for uvedkommende ved at
miljøstasjonen er tilfredsstillende avlåst.

7.2

Drift

7.2.1

Kun spesialavfall i avfallsgmppe i (spillolje) og avfallsgruppe 3 (fast
oljeholdig avfall) tillates mottatt, jf. forskriftom spesialavfall.

7.2.2

Hvis det tas i mot spesialavfall fra næringsvirksomhet så må det føres eget
deklarasjonsskjema for dette.

7.2.3

Alt avfall som forlater mottaksanlegget skal være deklarert. Deklareringen
skal foretas på eget deklarasjonsskjema som er godkjent av SFT.
Deklarasjonsskjemaet skal bl.a. være påtrykt løpenummer
(deklarasjonsnummer).
Består leveransen av flere avfallstyper, må det være minst en deklarasjon for
hver avfallstype.

7.2.4

Emballasje, merking osv, av avfall som lagres på mottaksanlegget, skal være i
samsvar med krav i forskrifter om innenlands transport av farlig gods på vei,
fastsatt ved Kongelig resolusjon av 08. 12.1989.
For små leveranser er det nok at samleemballasjen er merket.
Emballasjen skal snarest mulig, og senest når avfallet forlater
mottaksanlegget, i tillegg være merket med deklarasjonsskjemaets
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Tittel : Tillatelse innsamling, håndtering og behandling av avfall
Bedrift:
Reno-Vest AL
Vilkårssettnr.:
Anlegg: Innsamling av spesialavfall
Gitt dato:
Sted:
Alle eierkommunene
Endret dato:
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Med virksomhet menes her en innsamlingsordning som går ut på å hente spesialavfall hos
husholdningene og næringsvirksomhet med mindre mengder spesialavfall, eller ved at disse
bringer sitt spesialavfall til utpiasserte miljøstasjoner, og hvor innsamler samtidig overtar
ansvaret for den videre håndtering av spesialavfallet. Tillatelsen gjelder altså også utpiassering
av såkalte Skvetten-stasjoner i eierkommunene.
Reno Vest benevnes som innsamler.

8.1

Generelt

8.1.1

Tillatelsen gjelder innsamling av samtlige grupper spesialavfall. i samsvar med forskrift om
spesialavfall, for så vidt gjelder aktiv innsamling med miljøbil. Når det gjelder levering til
miljøstasjonene etter “selvbetjeningsprinsippet” begrenses dette til å gjelde spifiolje,
losemidler, malingllakklllm-rester og batterier.
Tillatelsen gjelder ilcke innsamling av eksplosive stoffer, selvantennende stoffer, organiske
peroksider, smittefarlige stoffer og radioaktive stoffer.

8.1.2

Tillatelsen gjelder innsamling av spesialavfall fra privathusholdninger og virksomheter
begrenset oppad til 400 kg/spesialavfallsgruppe/år/virksomhet (gjelder ikke innsamling av
blybatterier som er regulert av vilkårssett nr.9).

8.1.3

Virksomheten skal drives i samsvar med de generelle krav som stilles i forurensningsloven og
forskrift om spesialavfall. Spesielt vises til forskriftens § 11 om deklarasjon og § 12 om
emballasje og merking.

8.2

Tekniske krav

8.2.1

Innsamler må ha godkjent transportmaterielL Bruken og vedlikeholdet av det må være i
overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter.

8.2.2

Innsamler må disponere tilstrekkelig sikkerhetsutstyr, ekstraemballasje og utstyr for merking
av emballasjen.

8.2.3

Miljøstasjonene må være produsert i et bestandig materiale. Spesialavfallet må lagres slik at
det er skjermet mot nedbør. Det skal også være lagret slik at avfallet blir samlet opp hvis det
skulle oppstå lekkasjer.

8.2.4

Spesialavfallet skal være utilgjengelig for uvedkommende, enten ved at miljøstasjonene er
effektivt avlåst eller ved at området er inngjerdet og avstengt.

8.2.5

Det skal til enhver tid finnes et tilstrekkelig lager med absorpsjonsmidler for å kunne ta hånd
om eventuelle søl og lekkasjer av kjemikalier.
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Tittel : Tillatelse innsamling, håndtering og behandling av avfall
Bedrift:
Reno-Vest AL
Vilkårsseftnr.:
Anlegg: Innsamling av kasserte blybatterier
Gitt dato:
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Rammer for tifiatelsen
Tillatelsen omfatter kun innsamling av kasserte blybatterier. Denne tillatelsen
omfatter ikke innsamling av annet spesialavfall, heller ikke mellomlagring av
innsamlede kasserte blybatterier.

9.1

Krav til utstyr og kompetanse
Jnnsamleren skal rå over godkjent transportmateriell. Bruken og vedlikeholdet
av det skal foregå i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Vi
viser særskilt til forskrift om landtransport av farlig gocfs (APR).
‘

Innsamleren og personell som håndterer kasserte blybatterier plikter å ha
nødvendig kunnskap om denne type spesialavfall for å sikre at blybatteriene blir
håndtert på en miljømessig forsvarlig måte.
9.2

Generelle krav til håndtering mv. av blybatterier som innsamleren besitter
Håndtering av kasserte blybatterier skal foregå på en slik måte at forurensning
ikke oppstår. Innsamleren skal til en hver tid disponere verne- og
saneringsutstyr for å kunne ta hånd om eventuelle søl og lekkasjer, samt ha
ekstraemballasje og utstyr for merking.

9.3

Deklarering
Innsamleren skal påse at alle kasserte blybatterier som samles inn og håndteres
er deklarert på deklarasjonsskjemaer godkjent av SFT.
Leverandør/avfallsbesitter er ansvarlig for at deklareringen utføres korrekt.
Gjenpart av ut1~’lt deklarasjonsskjema skal medfølge blybatteriene ved videre
transport. Innsamleren er ansvarlig for at deklarasjonsskjemaets kopier fordeles
som angitt på skjemaet.

9.4

Emballering og merking
Før overtakelse av avfallet skal innsamleren kontrollere at:
• emballasjen er ren og uskadet og egnet for lagring og transport av
blybatterier.
• emballasjen er merket i samsvar med krav i forskrift om landlransport av
farlig gods (APR).
• emballasje til blybatteriene er forsynt med deklarasjonsskjemaets løpenummer
utført med værbestanclig merking.
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Tittel : Tillatelse innsamling, håndtering og behandling av avfall
Bedrift:
Reno-Vest AL
Vilkårssettnr.:
Anlegg: Transport og mellomlagring av slam
Gitt dato:
Sted:
Bremnes i Sortiand kommune
Endret dato:
Hadselåsen i Hadsel kommune
Farveisa i Bø kommune
Fauskhågen i øksens kommune
Rinnbø i Lødingen kommune
Æråsen i Andøy kommune
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10.0

Tillatelsen gjelder transport og mellomlagring av slam fra renseanlegg for
sanitæravløpsvann.

10.1

Transport

10.1.1

Transporten må foregå med godkjent transportmateriell. Bruken og vedlikeholdet må
være i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter.

10.1.2

Transporten, inkludert aktiviteten ved omlasteplassene og buffertankene, må foregå på
en slik måte at det ikke skaper avrenning eller luktulemper for omgivelsene.

10.1.3

Omlasteplassene ved Hadselsand i Hadsel kommune og Rødsand i Sortiand kommune må
være godkjent av grunneier og kommunehelsetjenesten etter kommunehelsetjenesteloven.

10.1.4

Slammet som skal omlastes må ha et tørrstoffinnhold på min. 15 %, og det tillates ikke
oppbevart ved omlasteplassene mer enn 4 uker. Det skal ikke forekomme avrenning ved
omlasteplassene.

10.1.5

Lokaliseringen av buffertankene må være godkjent av grunneier og
kommunehelsetjenesten etter kommunehelsetjenesteloven.

10.1.6 Buffertankene må være tett.
10.2

Mellomlager

10.2.1

Slam som bringes inn for mellomlagring skal ha et tørrstoffinnhold på min. 15%.

10.2.2 Lagringsområdets nedhørsfelt skal begrenses til det område som er aktivt i bruk, både
med hensyn til overvann ved at eventuelle bekker ledes upåvirket forbi slammet og at
overvann samles opp ved anlegg av avskjærende grøfter og ledes utenom området.
10.2.3

Lagringsområdet skal anlegges på naturlige løsmasser og skal dessuten være plant og
utstyrt med en sand/gruspute på min 40 cm som underlag.
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