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Søknad om tillatelse for mottak og sortering av næringsavfall  i  Oppdal.
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Informasjon om Virksomhet

Beskrivelse  av produksjonsforhold og utslippsforhold
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1.1 Bakgrunn

Tidligere har Franzefoss drevet innsamling av næringsavfall på Oppdal, denne avdelingen er nå

overtatt og kjøpt av Miljøgjenvinning AS, som eies og er av HB Transport AS og Frank Terje

Andersen. Det ble søkt om tillatelse for innsamling av næringsavfall etter Franzefoss i  2016, for

fortsatt drift i de gamle lokalene til Franzefoss i industriveien Nord.

Lokalet er eid av Oppdal næringsutvikling, og leies nå av Miljøgjenvinning der det er drevet med

omlasting av næringsavfall for næringslivet i Oppdal.

Overtagelse av Franzefoss sin virksomhet og oppstart av Miljøgjenvinning AS kom til da Franzefoss

ønsket å trekke seg ut fra området. Det er nå opprettet en langsiktig avtale om samarbeide med

Norsk Gjenvinning Heimdal for å videreutvikle virksomheten og kunne ta hånd om næringsavfallet

i Oppdal på en ryddig og lovlig måtte. Miljøgjenvinning er den eneste avfallsaktør i Oppdal bortsett

fra Oppdal kommune, kommunen har meldt interesse for å samarbeide med avfallshåndtering i

området. Miljøgjenvinning har allerede fått ansvar for å ta imot en del fraksjoner fra kommunen

allerede.

Miljøgjenvinning ønsker å investere og sette opp egnet anlegg på egen tomt for håndtering av

Næringsavfall i området. Området er regulert for industriområde, nærmeste naboer er alle

industrielle aktører i området og det foreligger ingen konflikt med boliger eller private.

Miljøgjenvinning søker med dette om følgende tillatelser:

- Mottak, sortering og mellomlagring av avfall fra følgende avfallskategorier

o Bygge og anleggsavfall fra Næringsvirksomhet samt annet grovavfall, våtorganisk

avfall fra næringslivet

o Behandling av inntil  5000  tonn/år

o Lagring inntil  1000  tonn

- Mottak og mellomagring av Farlig Avfall
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1.2 Informasjon om virksomhet

Miljøgjenvinning AS

Kåsvegen  12  A  og kåsenveien 17 ,7340 Oppdal

Org. nr. 917 198 683

Enhetsnummer: 1634

Gårds og bruksnummer 204/78  105/3  og 29/2

NACE kode  38.320  sortering og bearbeiding av avfall til materialgjenvinning

Kategori for virksomheten. Innsamling, sortering, gjenvinning, håndtering

Normal driftstid for anlegget.  0700- 1900

Antall ansatte. 8

Aksjeselskap

Kommune og Fylke: Oppdal, Sør Trøndelag

1.3 Kontaktperson

Navn. Geir Hage

Tittel. Styre leder/ Daglig Leder

Telefonnummer.  0047  90774087

E-post. geir.hage@oppdal.com

1.4 Lokalisering

Anlegget er lokalisert  I  Oppdal næringspark.

Vedlegg. 1

Oversiktsbilde Oppdal

Bilde og plantegning tomt
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2.0 Plon for olle okiivileler som skal  foregå  ved anlegget:
Fraksj on

Restavfall

fra næring

Trevirke

Gips

EE  avfall

Asbest

Vinduer med

PCB og

klorparafiner

Impregnert

trevirke

Papp /  papir

Plast

Våtorganisk

Håndterings

metode

Grov sortering

Kverning,

omlasting,

mellomlagring

Omlasting og

mellomlagring

Sortering,

omlasting og

mellomlagring

Omlasting og

mellomlagring

Omlasting og

mellomlagring

Omlasting og

mellomlagring

Sortering,

pressing,

omlasting,

mellomlagring

Sortering,

pressing,

omlasting,

mellomlagring

Omlasting og

mellomlagring

Produksj ons

ramme

5000  tonn

3000

100

200

40

100

1 000

5000

1000

500

Maks

lagringsmengde

(ubehandlet)

100 tonn

3000

30

30

10

30

1000

100

10

Maks

lagringsmengde

(Behandlet)

500 tonn

1000

30

30

10

30

500

100

30

30

Lagrings

måte

Innen

dørs

Utendørs

på tett

dekke

Utendørs

Innendørs

Utendørs

Utendørs

Utendørs

på tett

dekke

Utendørs

Utendørs

Innendørs

Lagrings

tid

Ubehandlet

2  dager

Behandlet 5

dager

1 år

14 dager

14 dager

14 dager

14 dager

1 år

14 dager

1 mnd

5 dager

Tabell viser oversikt over fraksjoner som skal tas imot på anlegget, omsøkt mengde og lagring.
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2.  I  For/ig Avfo/I

N år det gjelder Farlig Avfall, er det et ønske  å  redusere mengde avfall på lager til enhver tid.

N edjustert mengde vises i tabell  2

T pe avfall Produksjons ramme Maks lagringsmengde

Typisk Bygg og anleggsavfall: Ftalater, PAH, .  300 tonn 30 tonn

KFK

Malin  ,  lakk, lirn o løsemidler i s kk ods 30 10

Oleholdi avfallis kk ods 30 10

Fl tende oleholdi avfallibin er 30 20

Annet farli avfallist kk ods 200 20

Tabell 2

(Arealdisponeringsplan)

Beskrivelse av område, ny hall, prosesseringsområde, tett dekke, spillvann, etc. ledes til oljeutskiller

Det skal settes opp hall for alle aktiviteter, hallen vil være med tett støpt dekke, avrenning til

oljeutskiller, tilgang til vann og ellers ha all nødvendig infrastruktur for  å  ivareta alle de forskjellige

aktivitetene på en miljømessig forsvarlig måte.

I hallen skal følgende prosesser foregå

- Pressing av papp, papir og plast

-  Grovsortering av Restavfall

- Stykkgodshåndtering FA

Alt mottak av avfall vil gå over vekt, det foretas mottakskontroll, før det blir tippet inne i hall for

grovsortering og videre prosessering. Avfallet vil bli behandlet og lastet på containere for videre

levering. Anlegget vil strebe å ikke ha store mengder avfall på lager.

Mottak og lagring av FA vil være i samme hall, eget avlukke beregnet for FA, for omlasting, sikring

og videre transport.

Mottak og mellomlagring av masser vil i størst mulig grad sendes direkte til sluttbehandler, lagring

på anlegget vil minimeres i størst mulig grad.

Det vil foretas mottakskontroll av alle varer.



Zz BesKr/ve/se av produKs/onstornolo og urs/ippsforhoia

Prosessering av Restavfall skjer i produksjonshall/innendørs med sorteringsmaskin, i  eget  avlukke.

Pressing av papp, papir og plast vil også foregå inne i produksjonshall, i eget avlukke.

I forbindelse med prosessering kan det genereres små partikler i sorteringsprosessen som stammer

fra tekstilfiber, plast og metall. Mengden av partikler som slippes til luft er minimal og

miljøpåvirkningen blir neglisjerbar når det i tillegg forutsettes av sortering skal foregå innendørs.

Hallen og områder ellers hvor det vil være prosessering og mottak av avfall vil foregå på tett dekke

med avsig til oljeutskiller, det vil derfor ikke være fare for utslipp til grunn.

Støy: det vil typisk være minimalt med støy da virksomhet vil foregå innendørs. Beliggenhet er også

i et stort industriområde regulert til formålet, det er ingen boligbebyggelse i nærheten.

Energikilde for bedriften vil være Elektrisk for drift av presser, lys, varme etc. i tillegg vil det være

diesel og drivstoff til anleggsmaskiner.

Området hvor bedriften og hall skal etableres er på regulert industriområde, bygget på fjell og

fyllmasse og skal ikke være i konflikt med beboelse eller ømtålig natur.

Naboer som vil bli berørt er alle tilsvarende industrielle aktører i området:

- Oppdal Everk

- Midtnorsk for

-  Entreprenørfirma, Hoel og Sønner

-  AK maskiner

f”)

(A.)

Finoduksjon og H/M5

Det er tegnet en leveringsavtale med Norsk Gjenvinning Heimdal, og det vil sammen med dem

settes opp en produksjonsplan og opplæringsplan for mottak og håndtering av Næringsavfall og

omlasting og lagringsforhold rundt Farlig Avfall.

Ved godkjent tillatelse vil det iverksettes følgende plan, avtalt med Norsk Gjenvinning:

-  Kurs  /  Opplæring Statkraft Varme, sortering, lagring, transport og prosessering av Næringsavfall

- Kurs / Opplæring Norsk Gjenvinning, lagring, mottakskontroll og transport av Farlig Avfall

- Kurs / Opplæring Norsk Gjenvinning, sortering, pressing og prosessering av Papir/Papp /plast

Daglig leder og medier/driftsansvarlig har begge kurs og sertifisering i HMS. I tillegg vil det bli laget

en utfyllende HMS plan for bedriften i August 2017. Da vil nyansatt og ansvarlig for administrasjon

lage komplett plan for bedriften. Dette vil bli ettersendt i August, 2017.
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2.4 Area/d/sponermgsp/or:

Det er kommunikasjon med Oppdal kommune og de er informert om alle planer; Det vil bygges en

sorteringshall på eget område, størrelse ca. 1800 m2, på  fast tett  dekke. Denne vil bli oppdelt med

byggeklosser og skillevegg for de forskjellige aktivitetene som skal foregå. Det vil være tilkoblet

oljeutskiller, med vann, overvann, kloakk og strøm i henhold til alt av krav og vi følger kommunens

regler slik at i tillegg vil det være minimum  10%  grøntareal på området.

Vedlagt ligger oversikt over område:

1. Vedlegg 1, Grunnkart, dagens plassering

2. Vedlegg 2, Grunnkart, oversikt over eiendom
3. Vedlegg 3, Grunnkart oversikt over dagens plassering og flytting

Kommentar til bilde:

1. Sorteringshall for Næringsavfall

2. asfaltert plate for behandling av treverk

3.  asfaltert plate for håndtering av diverse ikke brennbart næringsavfall

4. Bilsanering (Oppdal Bildemontering)

5. Innkjøring område

6. Vekt  /  mottakskontroll
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3.0  Beredskapsplan  og Miljørlsikovurderlng

Beredskapsplan ligger vedlagt, Vedlegg 4.

Miljørisikovurdering ligger vedlagt, Vedlegg 5.

3.  l Beregning ov størrelse på finansiell sikkerhet

Beregning av størrelse på finansiell sikkerhet.

lmennnm-

zMakslmzl snlrrllg lMalGlmal
. l ‘S li ' ' P  f  b  h  dl  P  . f l l  —LAvfallstype lLagertypc lmengdc tillatt iegénvah ‘mengde på mengde tlllarr [£5/l::ln]€ an IE “:l:/ucjzsrnspon ::;bf:lr(4)krlr.a/;srt?rr]1]g tl Sum [em- mm) Sum (mm. mva]

' ‘1agret[m3] llagcr siste lagmunnn) '

3  år mnn -
Diverse farlig avfall (fast) Stykkgnds 30 1 30  kr 3 500,00 kr 300,00 kr 0,00 kr 0,00

‘Diverse farlig avfall (flytende) IBC 20 1. , 20 kr  1  250,00 kr 300,00 kr 31 000,00 kr 38  750,00
Diverse la poslllv verdi (llyiendel mc 20 i 20 kr 1  250,00» kr 25 000,00 kr 31  250,00
,Olieholdlg avfall stykkgods pall ' 20l 1 zu kr1500,00 kr 30 000,00 kr 37 500,00

0 90  Sum for omlasting, transport og behandlig av farlig avfall kr 107  500,00

Sikrin av la in av farli avfall Bere et ris
rilsyn med anlegger lnnlll alt er fjemer (perso nelll kr 20 000,00
Strømutglfter far uppvarmlng av avfall o.l. kr 0,00
Utførelse av nødvendige driflsrutinar kr 15  000,00

lAnalyser av avfall (gassmålinger m.m.) kr 20 000,00
"Mva 25% = kr  13  750,00

Sumfor sikring av farlig avfall kr 68  750,00

Belø  å  finansiell sikkerhet kr 176  250,00

I tillegg legger vi ved tillatelser for Oppdal Bildemontering som også har tilhold på samme tomt.

1.  Vedlegg 6, Utslippstillatelse og godkjenning til  å  utbetale Vrakpant for kasserte kjøretøy — Oppdal
Bil-demontering.

2.  Vedlegg 7, Bevilling

Sign:

/l 'a ’\- :-

&  l ( k/ /7 576/
Miljøgjenvinning AS dato: —

Geir Hage
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Beredskapsplan
Beredskapsplan og kommunikasjoni

krisesituasjoner

Denne beredskapsplanen gjelder for Miljøgjenvinning AS, Oppdal. Utarbeidet av Geir

Hage. Dato 23.06.2017.
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Beredskapsplan
Beredskapsplan og kommunikasjon i krisesituasjoner

Ved enhver situasjon hvor media (journalister) tar kontakt, er det Daglig Leder ved Geir Hage i
Miljøgjenvinning AS som skal uttale seg på vegne av selskapet.

Ved tilløp til brann skal den som oppdager brannen forsøke å slukke med tilgjengelige slukkemidler

samtidig som brann varsles. Brannvesenet skal kontaktes uten opphold. Brannvernleder og/eller

industrivern skal umiddelbart varsles.

j  \Branm esenet "3' ll.)

Ved varsel om brann skal alle som ikke er involvert i slokkearbeidet, forlate det aktuelle området og

møtes på samlingsplassen ved utgangsport.

Brannstedet skal holdes under observasjon. Når brannvesenet er på plassen skal alle anvisninger fra

dem eller politi følges uten opphold.

M/more ufs//ppsmengder
Ved søl av olje fra kjøretøy og produksjonsutstyr, skal det umiddelbart benyttes absorbenter for å

unngå videre forurensing.

Det skal til enhver tid finnes minimum 4 sekker med absorbent eller absorbentmatter med

tilsvarende sugekapasitet ved anlegget. Mengde og type absorbenter/utstyr utover dette skal være

anskaffet med bakgrunn i risikoreduserende tiltak beskrevet i risikoanalysen(e).

Brukte absorbenter leveresi egnet emballasje til et mottak for farlig avfall for videre håndtering.

Større ufs/fppsmengder
Ved utslippsmengder som er større enn man selv kan håndtere (f.eks lekkasje fra olje- eller

drivstofftanker) skal brannvesenet varsles uten opphold. Gjeldende forurensningsmyndighet

(Miljødirektoratet/Fylkesmenn) skal varsles når akuttfasen er over.
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Mindre  alvorlig personskade

Ved mindre alvorlige personskader kan lege/BHT kontaktes:

Afvortig personskade

Ved ulykke  som  medfører alvorlig personskade, start førstehjelp og ring ambulansen og politi.

Deretter skal Arbeidstilsynet varsles.

ÅlhbtllänSé  ?  113.

Politi ”å” 112.

Førstehjelp skal gis den skadde etter beste evne. Legg den skadde i stabilt sideleie, stans eventuelle

blødninger og hold vedkommende varm. Ved brannskader skal skadestedet kjøles med kaldt vann i

20  min.

Noter alle opplysninger om hvordan ulykken skjedde. Noter også navnet, tlf. nr. og adresse til

eventuelle vitner. Stedlig ansvarlig skal sikre for varsling, også til eventuelle pårørende.

Selskaps- eller regionleder tar beslutning om eventuell kontakt med profesjonelt støtteapparat.

Arbeidsgiver har plikt til å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en

alvorlig arbeidsulykke. Med "alvorlig skade" menes enhver fysisk eller psykisk skade som medfører

varig eller lengre tids arbeidsudyktighet. Dersom skaden på et senere tidspunkt viser seg å være

mer alvorlig enn først antatt, må arbeidsgiver ta kontakt med Arbeidstilsynet så snart arbeidsgiver

får kjennskap til at skaden er en "alvorlig skade".

Som arbeidsgiver har du plikt til også å sende skademelding til NAV når en arbeidstaker blir påført

skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning
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elendommer, skal bestilles skriftlig hos
kommunen. Ellers er nkke kommunen ansvarlug
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kommunen. Ellers er nkke kommunen ansvarhg.
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Fylkesmannen  l  Sør-Trøndelag
Postboks 4710 sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 

Saksbehandler Innvalgstelefon vår dato vår ref (bes oppgitt ved svar)
Gunhild Flaamo 73 19 92 01 7.6.2013 2007/ 2185-472

Miljøvernavdeling Deres dato Deres ref

Oppdal Bil-demontering
Kåsenveien
7340  OPPDAL

Utslippstillatelse og godkjenning til  å  utbetale vrakpant for kasserte:
kjøretøy - Oppdal Bil-demontering

Driften av biloppsamlingsplassen på Oppdal er overdratt til niytt firma,
med samme navn som før - Oppdal Bil-demontering. Tillatelsen omfatter
som før mottak, miljøsanering og pressing av kasserte kjøretøy.  _  WMM

Viser til melding av 24.5.2013 om skifte av eier ved Oppdal Bihdeinontering.
Firmaet er overført fra Oppdal Bil-demontering org nr 985721688 Tied eier Anne
Andersen, til Oppdal Bil-demontering org nr 982289335 med eier Frank
Andersen.

Redegjørelse
Tidligere eier av Oppdal Bil-demontering har drevet biioppsamlng på lokaliteten
siden tillatelse ble gitt 22.10.2003. Virksomheten er etablert er på et regulert
industriområde.

Mottak av bilvrak skal etterfølges av en tilstandskontroll. Alle biler som er i dårlig
tilstand, det vil si at det kan være fare for lekkasje, skal menomlagres på fast
dekke med avrenning til oljeutskiller, før miljøsanering. Etterdrypping skal også
foregå på fast dekke.

Hødng
Meldingen om skifte av eier er ikke lagt ut til offentlig ettersyn.

Fylkesmannens vurdering og begrunnelse
Virksomheten med biloppsamling har nå vært godt etablert på samme område
på Oppdal i snart 10 år. Fylkesmannen har ikke mottatt klager på virksomheten.
og de avvik og anmerkninger som har blitt angitt etter kontroller ved
virksomheten har blitt fulgt opp. Etablert virksomhet er i tråd med gjeldende
reguleringsplan.

Vurderin etter Vannforskriften
I  følge Vannforskriften  §  4-6  skal  tilstanden i overflatevann og grunnvann
beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at
vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilscaricl.

Vannforskriften  §  12 gir åpning for ny aktivitet eller nye inngreo som likevel i en
liten grad kan påvirke tilstanden i resipienten negativt.

Embetsledelse og Kommunal- og Justis» og Landbruk og Nliljøverrw- Oppvmst- cg Scisial- og
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Bev. jnr:

BEVILLING

Firma: Oppdal Bildemontering v/ Frank T Andersen

Foretaksnr: 982 289 335

Forretningsadresse: Kåsenveien 17, 7340 Oppdal

v/daglig leder: Frank Andersen født: 04.01.66
adr  :  Stølen, 7340 Oppdal

tillates herved handelsvirksomhet med og oppkjøp med sikte på salg av brukte og kasserte
ting i Sør-Trøndelag politidistrikt.

Skal det drives handel også i et annet politidistrikt, må en ha bevilling fra politiet der.

Virksomheten omfatter: Bildemontering,reparasjoner, kjøp og salg av biler og bildeler

Tillatelsen gjelder i 5 år, frem til 2l.7.20l8

Hvis bevilingen ønskes forlenget, må det søkes om dette l — 3  måneder før gyldigheten utgår.
Endringer i det som tidligere er meldt til politiet, herunder endringer i foretakets ledelse, $]

meldes til politiet. Firmaattest fra foretaksregisteret vedlegges meldingen.
Bevillingen kan ikke overføres på noen armen, og kan når som helst tilbakekalles.

Protokoll over tingene med angivelse av navn og adresse på selger og kjøper skal føres ved
ethvert kjøp/salg. Protokollen skal til enhver tid være ajour, og den skal oppbevares i 10  — ti  -  år.

Ved opphør av virksomheten anses bevillingen bortfalt. og den skal leveres tilbake til politiet.

Vilkår  :
Virksomheten må drives i oversenstemmelse med lov av 22. l 2.1999 nr 105,"brukthandc11ovt:n",

jfiforskrifi  om handelsverksemd med brukte eller kasserte ting mv.

Oppdal lensmannskontor, Oppdal den 21 . juli  2013

. < «./~,—.’,: m
Bent "Frønsdal %,

Vo. "'. ”"lensmann ,» N3“-$4

Gjenpart til Oppdal kommune
Gjenpart til Skatt Midt — Norge.


