FYLKESMANNEN I TROMS
Miljøvernavdelingen

Vår dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
1998/02390Ark.: 471.1
Deres ref.

22.10.98

Saksbehandler

Telefon

Deres dato

Anita Enoksen Brandser

77 64 22 15

28.4.98

Karlsen Container Transport AS
Postboks 5071
9020 TROMSDALEN

TILLATELSE TIL OMLASTESTASJON
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981,
§§ 2, 29, og 32. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 28.4.98 samt
opplysninger fremkommet under behandling av søknaden. Vilkårene for utslippstillatelsen er gitt
i vedleggene og er hjemlet i § 16. Endringer som bedriften ønsker å foreta i forhold til dette, må
godkjennes av Fylkesmannen.
Tillatelsen kan endres etter § 18 dersom Fylkesmannen finner det nødvendig.
revideres senest ved avslutning av anlegget.

Tillatelsen

TILLATELSENS RAMME
Tillatelsen gjelder fra dags dato og for de følgende anlegg og innsamlingsaktiviteter:
ANLEGG
Omlastningsstasjon

LOKALISERING

VILKÅRSSETT

Riebertomta i Tromsdalen, 1. Generelle vilkår
Tromsøkommune
2. Omlastningsstasjon

Sammendrag av søknaden
Virksomheten skal bruke omlastningsstasjonen til omlastning av avfallet som hentes hos kunder
(i containere). Det sorterte restavfallet skal leveres til godkjent mottaker, og de utsorterte
fraksjonene skal gjenvinnes. Målet er å få til en større andel gjenvinning samt bedre service for
kundene.
Sammenfatning av uttalelser fra høringsinstanser.
Det er ikke kommet noen uttalelser i forbindelse med den offentlige høringen av etableringen.
Høringen fant sted i perioden 8.5.98 – 8.6.98.

Telefon:

Telefaks:

Postadresse:

Besøksadresse:

E-postadresse:

77 64 20 00

77 64 21 39

9005 Tromsø

Strandveien 13, 9007 Tromsø

postmottak@fm-tr.sri.telemax.no
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BEGRUNNELSE
Bedriften har tidligere brukt dette området til oppstilling av containere. Det har ikke vært noen
klager i forbindelse med oppstillingen. Nå skal samme type avfall sorteres i en hall, og vi
forventer derfor ingen forurensning eller ulempe som følger av denne driften. Området er
regulert til industriformål, og ser ut til å være egnet til denne type virksomhet.
KLAGEADGANG
Denne tillatelsen eller vilkårene i denne kan i henhold til forurensningslovens § 85 påklages til
SFT innen 3 uker fra meddelelsen. Begrunnet klage skal sendes via fylkesmannen. Det vises
ellers til forvaltningslovens § 27, 3. ledd jf. §§ 29, 32, 36 og 42.

Med hilsen

Knut M. Nergård ef
fylkesmiljøvernsjef

Steinar Karlsen
seksjonsleder forurensning

3

Tittel : Tillatelse innsamling og håndtering av avfall
Bedrift : Karlsen Container Transport AS
Anlegg : Generelle vilkår for avfallshåndtering
Riebertomta i Tromsdalen, Tromsø
Sted :
kommune

Vilkårssettnr. :
Gitt dato :
Endret dato :
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1.1
Underlag for tillatelsen
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 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 registrering av avfallshåndtering (T-218)
Internkontroll. Forskrift med veiledning

1.2 Forurensningsmyndigheten
Fylkesmannen i Troms fører tilsyn med at bestemmelsene i denne tillatelsen overholdes, og kan i
særlige tilfeller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra vilkårene i tillatelsen.
1.3 Uhindret adgang til 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.
1.5 Krav om undersøkelse
Forurensningsmyndigheten kan pålegge selskapet å sørge for eller bekoste undersøkelser eller
lignende tiltak for å fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører eller kan føre til
forurensning, klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensning eller klarlegge
hvordan forurensningen kan motvirkes.
1.6 Personalrom og sanitæravløpsvann
Anleggenes personalrom og spiserom må tilfredsstille Arbeidstilsynets krav, jf. etatens best.nr.
391, og dessuten ha brannslukningsutstyr som tilfredsstiller branntilsynets krav. Behandlingen
av sanitæravløpsvannet fra personalrom (dusj, toalett, vask o.l. ) må godkjennes av den enkelte
kommune.
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1.7 Støy
Anleggene skal utformes og drives slik at følgende grenseverdier ikke overskrides :
Område

Dag kl
0600 - 1800

Boligområde og område med 50 dBA
undervisningslokaler
Område som benyttes til hytte- 40 dBA
bebyggelse og rekreasjonsformål, sykehus/sykehjem

Kveld kl. 1800 - 2200 samt
søn- og helligdager
kl 0600-2200
45 dBA

Natt kl
2200 - 0600

35 dBA

35 dBA

40 dBA

1.8 Uforutsette miljøulemper
Dersom driften av anleggene forårsaker uforutsette miljøulemper for omgivelsene, kan
forurensningsmyndigheten pålegge selskapet å foreta nødvendige endringer i anlegg og drift,
eventuelt stanse hele virksomheten eller deler av denne for kortere eller lengre tid.
1.9 Arbeidsmiljø og sikkerhet
Oppfyllelse av denne tillatelsen skal skje på en slik måte at arbeidsmiljøet ved anleggene, sett
under ett, ikke blir forverret. Dersom selskapet mener at vilkår ikke kan gjennomføres på grunn
av dette, plikter det straks å underrette forurensingsmyndighetene som i så fall kan gjøre de
endringer i tillatelsen som er nødvendig.
Dette vilkåret er ikke til hinder for at det med hjemmel i annen lovgivning blir stillet ytterligere
krav til arbeidsmiljøet eller sikkerheten.
1.10 Journalføring
Det skal føres driftsjournal ved alle anleggene. Noe avhengig av anleggets art, skal følgende
forhold registreres :
1. Dato for mottak av avfallsleveransene.
2. Mengde og kategori avfall som leveres.
3. For anlegg som har oljeutskiller skal driftsjournalen inneholde oversikt over tømming av
sandfang, oljeutskiller og oppsamlingstank med mengder og tømmefirma.
4. Resultatet fra stikkprøvekontroller av avfallets sammensetning.
5. Eventuelle avvik fra vilkårene i denne tillatelsen.
Forurensningsmyndigheten kan pålegge selskapet å sende oss eller andre, kopier eller
sammendrag av alle journaler.
1.2 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 Troms.
Dessuten skal antall stikkprøvekontroller 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 vilkårssett rapporteres.
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1.12 Internkontroll/egenkontroll
Bedriften plikter å bygge opp et internkontrollsystem (jfr Internkontrollforskriften av 1.1.97).
Systemet skal blant annet inneholde mål for miljø og sikkerhet, beskrivelse av organisering,
rutiner og prosedyrer, og oppdatering av systemet. Fylkesmannen gjør for ordens skyld
oppmerksom på at bedriften plikter å lage et internkontrollsystem etter følgende myndigheters
lover/forskrifter:
Arbeidstilsynet,
Direktoratet
for
brannog
eksplosjonsvern,
Elektrisitetstilsynet, Statens forurensningstilsyn, Industrivernet, Enhet for produktsikkerhet i
Barne- og familiedepartementet og Fylkesmennene.
1.13 Forurensningsgebyr
I medhold av forurensningsloven § 73 kan forurensningsmyndigheten
forurensningsgebyr for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.

_

fastsette

1.14 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.
1.15 Ansvarsforhold mm
Tillatelsen fritar ikke søkeren for innhenting av tillatelser for andre sider ved virksomheten på
anleggene som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern mv. Tillatelsen fritar ikke
anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jfr. forurensningsloven §
10, annet ledd.
1.16 Nedleggelse og driftsstans
Dersom noen av anleggene nedlegges eller stanses, skal det gis melding til
forurensningsmyndigheten så fremt virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen
eller driftsstansen.
Dersom virksomheten har vært nedlagt eller stanset i mer enn 2 år, skal det gis melding til
forurensningsmyndigheten.
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Tittel : Tillatelse innsamling og håndtering av avfall
Bedrift : Karlsen Container Transport AS
Anlegg : Omlastestasjon
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2.0

Tillatelsen gjelder omlastingen av mottatt avfall på et tomteområde som Rieber AS eier.
Behandlingen av avfallet de mottar her er kun omlasting og eventuelt komprimering før
det sendes videre. Tillatelsen gjelder også eventuell bearbeiding av avfall som skal
omlastes.

2.1

Avfall som tillates omlastet
• næringslivsavfall
• gjenvunnet avfall som skal omsettes
• restavfall som skal fraktes til deponi

2.2

Beskyttelsestiltak

2.2.1

Beskyttelse mot vannforurensing
• Avfallet skal ikke utsettes for nedbør.
• Avløpsvann fra avfallet og fra rengjøring skal enten føres til kommunal kloakk eller
til egen renseenhet.

2.2.2

Beskyttelse mot luftforurensning
Hvis lagring av avfall skaper uforutsette luktproblemer må det gjøres tiltak for
luktredusering.

2.2.3

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

2.3

Kompletterende anlegg og installasjoner
• Omlastestasjonen skal være avstengt utenom driftstidene.
• Området skal ha nødvendig belysning.
Utstyr for brannslukking skal være tilgjengelig.

