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Metallco AS - Søknad om midlertidig tillatelse til behandlingsanlegg for jord-,
olje-, og fettkabel - Strømsveien 287 - Oslo
Vi viser til søknad sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus den 26.11.2014 hvor virksomheten
søker om midlertidig tillatelse til å motta og behandle jord-, olje- og fettkabel på Metallco AS sitt
anlegg i Strømsveien 287 i Oslo.
Bakgrunn
Metallco AS har i dag tillatelse til mottak og mellomlagring av EE-avfall og bilbatterier, samt
behandling av EE-avfallet i Strømsveien 287. Virksomheten ønsker nå å ta i mot og behandle
kabler. Behandlingen av kabler vil inngå som en del av mottak og sortering av EE-avfallet.
Søknaden
Det søkes om å motta 200 tonn kabler i måneden. Behandling av kabel vil skje innendørs i
lokaler med faste betongdekker. Kabler som kommer til anlegget sjekkes med et håndholdt
analyseapparat. Dersom man finner ut at kabelplasten inneholder for høye verdier av miljøgifter
slik at plasten blir å regne som farlig avfall blir kablene avvist og videresendt til mottak som etter
avfallsforskriften § 11-6 eller § 11-7 har lov til å håndtere avfallet.
Høring
Søknaden er ikke sendt på høring, da Fylkesmannen mener vedtaket vil være av mindre
miljømessig betydning, jf. forurensningsforskriften § 36-7, 2. led bokstav b).
Fylkesmannens vurdering
Metallco AS har i dag tre hovedaktiviteter på anlegget i Strømsveien 287. Det er mottak og
behandling av EE-avfall, mellomlagring av bilbatterier og håndtering av metaller. Virksomheten
har i dag en tillatelse som dekker håndtering av EE-avfall og bilbatterier. Fylkesmannen ønsker å
inkludere alle virksomhetens aktiviteter i en ny samlet tillatelse for anlegget.
Virksomheten søker nå om mottak og behandling av kabler. Kasserte kabler av typen som
virksomheten ønsker å behandle kan inneholde fett og olje, i tillegg til miljøgifter som
tungmetaller og bromerte flammehemmere. Miljøutfordringene knyttet til denne typen
behandling sammenfaller i stor grad med utfordringene knyttet til dagens aktivitet.
Fylkesmannen mener derfor det er miljømessig forsvarlig å utføre denne typen aktivitet, gitt at
vilkårene i eksisterende tillatelse og i midlertidig tillatelse etterleves. På bakgrunn av dette, samt
virksomhetens eget ønske om å komme i gang raskt, finner Fylkesmannen grunnlag for å utstede
en midlertidig tillatelse som gjelder frem til ny samlet tillatelse foreligger.

Vedtak
Med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. §§ 16 og 29 gir Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Metallco AS midlertidig tillatelse til behandling av jord-, olje- og fettkabler i Strømsveien 287.
Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:
1) Det forutsettes at aktivitetene gjennomføres som beskrevet i søknad datert 26.11.2014 og
i henhold til tillatelse datert 03.03.2009.
2) Virksomheten søker om ny samlet tillatelse for anlegget innen 01.04.2015.
3) For å hindre forurensning av vann og grunn skal mottak, sortering, behandling og
mellomlagring skje på tett ugjennomtrengelig dekke. Rengjøring av dekke og annet utstyr
skal i størst mulig grad utføres ved bruk av tørre metoder.
4) Mottak, sortering, mellomlagring og behandling må skje på en slik måte at det ikke kan
medføre fare for forurensning til jord, luft eller vann og/eller avløpsnett, jf. tillatelsen av
3.3.2009 punkt 1.4.
5) Virksomheten må sørge for at deres nye aktiviteter blir implementert i sitt
internkontrollsystem i henhold til krav i internkontrollforskriften, § 5. Dette innebærer
blant annet at rutiner for nye driftsoperasjoner må inkluderes, og at virksomhetens
miljørisikovurdering må oppdateres.
6) Det skal føres journal som omfatter opplysninger om avfallets mengde, type (med EALkoder), deklarasjonsnummer og opprinnelse. Journalene skal være lette tilgjengelig ved
kontroll og oppbevares i minst 3 år. På oppfordring fra Fylkesmannen eller andre
relevante offentlige myndigheter skal kopier eller sammendrag av journaler fremlegges.
I forbindelse med søknad om ny samlet tillatelse, vil det gjøres en samlet vurdering av alle
aktivitetene på anlegget med tilhørende miljørisiko. Det gjøres oppmerksom på at Fylkesmannen
i den anledning kan sette andre vilkår enn det som fremgår av denne tillatelsen.
Saksbehandlingsgebyr
Søker skal betale et gebyr på kr 20 600,- for Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin behandling av
søknad, jamfør forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyrer til statskassen for arbeid med
tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. Saksbehandlingen knyttet til behandling av
søknaden er plassert i gebyrsats 4, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Faktura med
innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra avgjørelsen er mottatt. En eventuell klage må begrunnes og
sendes via Fylkesmannen.
Eventuelle spørsmål vedrørende behandling av ny samlet tillatelse kan rettes til Ingvil Grande
(tlf. 22 00 36 64).
Med hilsen
Are Hedén
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