
 

 

  

Søknad om tillatelse til: 
 

x  Mottak, gjenvinningsstasjon, sortering, omlasting, mellomlagring, behandling, deponering mv. 
av husholdningsavfall og næringsavfall 

 
Søknadsskjema for bedrifter som håndterer avfall 
 

 Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen i Østfold. Det vil som oftest være nødvendig å benytte vedlegg til 
skjemaet. Det framgår av skjemaet når opplysninger skal gis i vedlegg. Vedlegg skal også benyttes ved 
plassmangel i tabeller. Vedlegg skal nummereres i samsvar med punktene i skjemaet. Utfylt skjema kan 
enten sendes elektronisk til fmospostmottak@fylkesmannen.no eller som vanlig post til Fylkesmannen i 
Østfold Postboks 325, 1502 Moss. 

1 Opplysninger om søkerbedriften 

1.1. Navn, adresse mv. – Ansvarlig foretak: (se også vedlagt søknad) 

Bedriftens navn  Halden kommune, Rokke avfallsanlegg Telefon (sentralbord) 69193315 

Gateadresse Nordbyveien 507 

Postadresse Postboks 150 

Postnummer, -sted   1751 Halden 

Kontaktperson ...... Asle Berg, enhetsleder Kommunaltekn. Telefon (kontaktperson) 90197840 

(asle.berg@halden.kommune.no) 
 
 

1.2. Bransjenr. (NACE-kode(r)) 38.21 

 
1.4 Foretaksnr. 959159092 

    Bedriftsnr*.  994965786 

 
*) Med bedriftsnummer menes organisasjonsnummer fra Brønnøysundreguistrene med betegnelsen BEDR – det er 
dette nummeret som er knyttet til stedet/adressen der virksomheten skjer 
 
1.3. Søknaden gjelder: 

  Nyetablering x Oppdatering av tillatelse 

 

1.4. Dato(er) for start av ny virksomhet eller endring  

 

1.5. Dato(er) for eventuell(e) foreliggende tillatelse(r) ...... 10.12.2008, sist endret 14.09.2015 

 

1.6 Driftstid: Timer pr. døgn Døgn pr. år 

 I dag ..............  12 260 

 Søkes om ......  12 260 

 

mailto:fmospostmottak@fylkesmannen.no
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2 Lokalitet 

 

2.1. Gårdsnr. ...  Bruksnr. ...  2.3 Kartvedlegg Målestokk 

 
(se liste i vedlagt søknad) (se tegningsliste i vedlagt søknad) 

        

2.2. Koordinater (Euref 89 
UTM-sone 32): 

Nord: 
6562307,07 

Øst: 
633579,32 

   

    

 
Det må også legges ved en tegning over anlegget i målestokk ca. 1:500 der minst følgende er tegnet inn 

 tette ugjennomtrengelige flater,  

 hvilke områder som er overbygd  

 plassering av lagringstanker og kummer 

 plassering av prosessutstyr (kvern, siktetrommel, sorteringsbånd m.v) 

 plassering av eventuell oljeutskiller, rensedam mv  

 Plassering av sluk for overflatevann 

 avløpsledninger . 
 

2.3. Reguleringsplan 
  

Områdets formål jf kommuneplanen Avfallsanlegg, 2011-2023, 26.06.11 m/endring 18.06.15 

Er lokaliseringen behandlet i reguleringsplan? Ja 

Oppgi Reguleringsplanens navn og dato for vedtak, 
ev. dato for dispensasjon 

Plannavn: Områderegulering Rokke avfallsplass.  

Plan identifikasjon: G-629, 10.02.2011.  

Arealformål: Renovasjonsanlegg mv. 

 
Dokumentasjon på at virksomhetens arealbruk er i samsvar med planer eller dispensasjonsvedtak etter plan - 
og bygningsloven skal legges ved meldingsskjemaet. Planbestemmelsene kan gi føringer blant annet for 
utforming av anlegg, støy, lukt med mer.  

 

2.4. Er referanse til terrengbeskrivelse 
vedlagt? 

Ja X   Se henvisninger i vedlagt søknad, egne utredninger bl.a. om støy og 

landskap i konsekvensutredninger i planforslag for reguleringen 

Det som skal beskrives er hvordan terrenget påvirker støy og innsyn  
 

2.5. Avstand til nærmeste bebyggelse  .......  200 m Type bebyggelse .....  Bolig 

 Avstand til nærmeste bolig ..................  200 m Type bolig ...............  Enebolig 

 
Liste med navn og adresse til de nærmeste/mest utsatte naboene: skal gis i vedlegg. 
 

2.6. Er det fastsatt sikringssone? Ja  Nei  Beskrivelse Se vedlagt søknad  

 

2.7. Transportmiddel/-midler som skal brukes  Se vedlagt søknad 

 

 Er redegjørelse angående transport vedlagt? Ja x Nei  

 

2.8. Er lokaliseringsalternativer vurdert ut fra miljøhensyn? Ja, beskrivelse vedlagt x Nei  
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3 Produksjonsforhold 

 
3.1. Avfall som kommer inn til anlegget: 
  

Type avfall  
Mengde (tonn) pr. år 

I dag Søkes om 
Se liste i vedlagt søknad   

 
 
3.2. Lagring av avfallsfraksjoner: 

 

Fraksjon 

Mengde som lagres 
samtidig (tonn) 

Forventet 
maksimal 
lagringstid 
(uker) 

For fraksjoner av farlig avfall 

 I dag Søkes om Avfallsstoffnr. 
(Norsk 
standard) 

EAL-kode 

 Se vedlagt søknad      

 
 
3.3. Avfallsfraksjoner som sendes ut fra anlegget: 

 
Fraksjon 

Mengde pr. år (tonn) 
Disponeringsmåte 

Evt. nærmere spesifisering 
av avfallet  I dag Søkes om 

 Se vedlagt søknad     

 
 
3.4. Medfører avfallshåndteringen/-disponeringen fare for  

 forurensning/ulemper i omgivelsene (inkl. forsøpling)? Ja, beskrivelse vedlagt x Nei  

      
 Er det gjennomført/planlagt tiltak for å begrense      

 forurensningene/ulempene? Ja, beskrivelse vedlagt x Nei  

 
 Miljømessige vurderinger av produksjonen med beskrivelse av aktiviteter inkludert 

flytskjemaer: skal gis i vedlegg. 
 

3.9. Forekommer klager på hvordan avfall sorteres eller lagres? Ja, beskrivelse vedlagt  Nei x 
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4 Utslipp til vann 

(se vedlagt søknad) 

 
 
Vedlegg: Dersom avløpsvannet kan føre til forurensing skal det renses før utslipp/påslipp. Beskrivelse av 
renseanlegg og hvilke renseresultater som kan oppnås skal beskrives i vedlegg.  

 Renseanlegg for prosessavløp ? 

 Oljeutskiller? 

 Renseanlegg for sanitæravløp? 
 
4.2. Dersom det søkes om prosessavløp til vassdrag eller sjø skal følgende også fylles ut: 

 
Tips: se http://vann-nett.no/portal/map  
 

Navn på 
vannforekomsten 

Se vedlagt søknad Hovedvassdrag Se vedlagt søknad 

 

 Nærmere beskrivelse av resipientforhold vedlagt? Ja x Nei  

 

 Effekt av bedriftens utslipp i resipienten? Ja  Nei  Beskrivelse vedlagt x 

 

 

4.3 Forekommer klager på utslipp til vann? Ja, beskrivelse vedlagt  Nei x 

 

 
  

4.1.Utslipp fra (sett kryss): Terreng  Kommunalt 
nett 

 Vassdrag  Sjø  Ingen 
utslipp 

 

Prosessavløp fra produksjon og 
avfallsbehandling 

  (planlagt 

2018) 

 x      

Prosessavløp fra vask og vedlikehold av 
verksteder, prosesshaller og lignende 

        x  

Urent overvann: Nedbør på flater der det 
behandles avfall og lignende 

x  (planlagt 

2018) 

       

Sanitæravløp fra toaletter, garderober, 
kjøkken og lignende  

        x  

Rent overvann: Nedbør på tak og flater uten 
virksomhet 

    x      

Kjølevann 
        x  

http://vann-nett.no/portal/map
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5 Utslipp til luft 
 
5.1. Beskrivelse av eventuelle utslipp:  

 
Kilde/årsak Utslippskomponenter 

 

 Se vedlagt søknad  

 
 

5.2. Er det gjennomført/planlagt tiltak for å begrense støv 
og/eller andre utslipp til luft? 

Ja, beskrivelse vedlagt x Nei  

  

 

5.3. Forekommer klager på utslipp til luft? Ja, beskrivelse vedlagt  Nei x 

 
 

6 Støy 
 
6.1. Støykilder: 

 Støykilder som  Varighet av støy Støykildens karakter 

 forårsaker ekstern støy Pr. døgn Pr. uke  

 Se vedlagt søknad    

 
 
6.2 Støynivå ved nærmeste bebyggelse: 

 Lokalitet 
nr. 

Type bebyggelse Støynivå, dB(A) Målt eller 

 (kartref.)  I dag Søkes om  beregnet? 

  Se vedlagt søknad, og henvisning til 

planforslag regulering 
   

 

6.3 Forekommer naboklager på støy? Ja, beskrivelse vedlagt  Nei x 

 
6.4 Planlagte støyreduserende tiltak m/kostnader: skal beskrives i vedlegg. 

 

 

7 Forebyggende tiltak og beredskap 

 
7.1 Vurdering av risiko: skal gis i vedlegg. Dette må minst omfatte risiko for ekstraordinære utslipp og for 

brann. 

 
7.2. Angi om forebyggende tiltak er etablert og eventuelt hva slags tiltak: 

  Ja Nei Tiltak 

 Se vedlagt søknad    

 

7.3. Er det utarbeidet beredskapsplan for håndtering av ekstraordinære utslipp? Ja  Nei x 

 
 Beredskapsplanen er: Under utarbeidelse, se vedlagt søknad 
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8 Internkontrollsystem og utslippskontroll 

 
8.1 Internkontroll: 

 Er internkontrollsystem tatt i bruk? Ja x Nei, nærmere redegjørelse vedlagt  

 
8.2 Utslippskontroll, overvåking: 

 Foretas regelmessige målinger av utslippene? Ja x Nei  Vil bli foretatt  

        
 Utkast til måleprogram skal vedlegges.       

 

 

10 Underskrift 

 

 
 
 Sted: ........................................................................... Dato: ............................................. 
 
 Underskrift: .................................................................................................................................... 
 
 

 

  

lrh
Stamp
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11 Vedleggsoversikt 

 

Nr. Innhold Antall 

sider 

1 Søknad til Fylkesmannen, oppdatering – 28.02.2018 44 

 - Vedlegg søknad, 7 stk.  

 - Tegninger, 10 stk.  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Vedleggene skal minst omfatte: 

 Kart i ulike målestokker og tegning av anlegget (jf. punkt 2.2.) 

 Liste over naboer (jf. punkt 2.5.) 

 Beskrivelse av tette flater (jf. punkt 2.9.) 

 Beskrivelse av aktiviteter (jf. punkt 3.4.) 

 Miljømessige vurderinger av produksjonen (jf. punkt 3.7.) 

 Vurdering av risiko (jf. punkt 7.1.) 

 Utkast til måleprogram (jf. punkt 8.2.) 

 

Andre aktuelle vedlegg: 

 Eventuell terrengbeskrivelse (jf. punkt 2.4.) 

 Eventuell redegjørelse angående transport (jf. punkt 2.7.) 

 Eventuell redegjørelse for lokaliseringsalternativer (jf. punkt 2.8.) 

 Eventuell teknisk miljøanalyse (jf. punkt 3.5.) 

 Eventuell vurdering av energisparetiltak (jf. punkt 3.7.) 

 Eventuell beskrivelse av fare for forurensning/ulemper i omgivelsene (jf. punkt 3.9) 

 Eventuell beskrivelse av tiltak for å begrense forurensningene/ulempene (jf. punkt 3.9) 

 Beskrivelse av eventuelle klager på sortering og lagring av avfall (jf. punkt 3.9.) 

 Eventuell nærmere beskrivelse av resipientforhold (jf. punkt 4.1) 

 Eventuell beskrivelse av effekt av bedriftens utslipp i resipienten (jf. punkt 4.1) 

 Beskrivelse av eventuelle klager på utslipp til vann (jf. punkt 4.3) 

 Eventuell beskrivelse av tiltak for å begrense støv og andre utslipp til luft (jf. punkt 5.2) 

 Beskrivelse av eventuelle klager på utslipp til luft (jf. punkt 5.3) 

 Beskrivelse av eventuelle klager på støy (jf. punkt 6.3) 

 Eventuelle planlagte støyreduserende tiltak (jf. punkt 6.4) 

 Eventuell beredskapsplan (jf. punkt 7.3) 

 Eventuell redegjørelse for at internkontrollsystem ikke er tatt i bruk (jf. punkt 8.1) 

 


