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Tillatelse til omlasting av produksjonsavfall på Sorknæset i
Flobergshagen, Flisa – Åsnes kommune
Tillatelse nr. 1049-001
I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13 mars 1981 nr 6 § 11 og
29, tillates Norsk Gjenvinning Kongsvinger AS å drive omlastingsstasjon for
produksjonsavfall på Sorknæset gnr. 109, bnr. 20 i Åsnes kommune på nærmere fastsatte
vilkår med hjemmel i § 16 i samme lov.
Det vises til søknad m/bilag av 5. juni 2000 samt brev av 22. august 2000 fra Åsnes
kommune.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
1. Virksomheten tillates kun mellom kl. 07.00 og kl. 15.00 mandag til fredag samt
lørdager fra kl. 0800 til kl. 1430.
Virksomheten tillates ikke på søndager eller offentlige hellig- eller høytidsdager.
2. Avfallet skal ikke lagres lengre enn at det oppnås hensiktsmessig volum for videre
transport. Eventuelt våtorganisk avfall skal umiddelbart bringes videre til godkjent
mottak.
3. All lagring av avfall skal skje i container på tett flate (betong-plate e.l.) med fall til
sluk/oppsamlingskum.
Det kreves for øvrig minimum tre vegger rundt virksomheten, slik at man hindrer
flyge-avfall, reduserer støy- og støvplager samt direkte innsyn mest mulig.
Vegetasjon i områdets søndre del, ca. 5 høy løvskog, forutsettes bevart utfra estetiske
hensyn ovenfor relativt nærstående boligbebyggelse.
Dersom det er nødvendig, pålegges bedriften å etablere avtale med godkjent firma om
bekjempelse av rotter/skadedyr.
4. Eventuelt forurenset vann (inkl. sigevann) fra virksomheten skal samles opp og ledes
til kommunalt avløpsnett. Sanitær-avløp forutsettes avledet på samme måte.
Postadresse
Postboks 4034
2306 HAMAR
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postmottak@fm-he.sri.telemax.no
Internett: http://www.fylkesmannen.hm.no
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5. Den virksomme del av eiendommen skal være inngjerdet og avstengt med låsbar port
eller bom utenom åpningstidene/når ingen er tilstede.
6. Anlegget skal ha tilgang til vann i tilstrekkelig mengde og kvalitet for brannslokking, renhold og til ansatte.
Nødvendig vannmengde og teknisk løsning for brannslokking fastsettes av det stedlige
brannvesen.
7. Opprydding av eventuelt skjemmende avfall på anleggets område skal skje
fortløpende.
8.

Konsesjonsmyndigheten skal til enhver tid ha adgang til anlegget for å kontrollere at
virksomheten drives i samsvar med konsesjonen.
Ved eierskifte eller ved flytting skal konsesjonsmyndigheten varsles umiddelbart.

9.

Dersom hensyn til støyulemper eller fare for forurensning/forsøpling tilsier det, kan
konsesjonsmyndigheten med 6 mnd. varsel sette skjerpede krav til hele eller deler av
virksomheten. Støy fra virksomheten skal under ingen omstendighet overskride
grenseverdier gitt i «Retningslinjer for begrensning av støy fra industri mv.», TA-506,
SFT, av mars 1985.
Konsesjonen kan med ett års varsel trekkes tilbake. Ved graverende eller gjentatte
brudd på konsesjonsvilkårene, kan konsesjonen trekkes tilbake eller virksomheten
midlertidig stanses med øyeblikkelig virkning.
Forurensningsmyndigheten kan også i slike tilfelle kreve påtale etter forurensningslovens § 78. For øvrig vises det til forurensningslovens §§ 73 - 80.

10. Konsesjonsmyndigheten kan uten varsel stille krav om undersøkelse av støy, vannforurensning etc., dersom begrunnet behov foreligger.

Bemerkning:
Tillatelsen gjelder omlasting av produksjonsavfall etter definisjon i forurensningsloven
§ 27.
Produksjonsavfall er i forurensningsloven definert som avfall fra næringsvirksomhet og
tjenesteyting som i art eller mengde adskiller seg vesentlig fra forbruksavfall. Uttrykket
næringsavfall er ikke definert i forurensningsloven, men det oppfattes/forstås som
produksjonsavfall.
Virksomheten skal skje på område eiet av Solør Transport & Spedisjon. I
reguleringsbestemmelsen i plan for Gamle Flisa stadfestet 21. februar 1983 er det for
byggeområder fastsatt at arealene skal nyttes til industri og tyngre servicevirksomhet.
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Omsøkte virksomhet ansees å falle inn under dette. De vilkår som er stillet burde ivareta
naboforhold overfor et regulert industriområde.
Avgjørelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn innen 3 uker fra konsesjonsdato.
Eventuell klage skal være begrunnet, og sendes via Fylkesmannen i Hedmark.
Med hilsen

Ivar Helleberg e.f.
seksjonsleder
Thor Nordhagen
prosjektleder
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Åsnes kommune, Rådhuset, 2270 Flisa
Solør Renovasjon, 2270 Flisa

