Søknad om tillatelse til deponi for rene masser
Søknadsskjema for ansvarlig entreprenør/konsulen/grunneier
Behandling av tillatelser etter forurensningsloven er regulert i forurensningsforskriften kapittel
36. Krav til innhold i søknad fremgår i § 36-2. Søknaden skal inneholde et sammendrag av disse
opplistede punktene. En utfyllende beskrivelse av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold
og størrelse kan med fordel formuleres i eget dokument.
Søknad skal sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, enten elektronisk til
fmtlpost@fylkesmannen.no eller til postadresse Postboks 2600, 7734 STEINKJER.

Søknadsskjema anbefales å benytte som supplement til søknaden. 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.
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1. Opplysninger om søkerbedriften, ansvarlig søker
1.1

Navn, adresse m.v.:
Hoel & Sønner AS
Postadresse ............... Kåsvegen 11B
Postnr., -sted ........... 7340 Oppdal
Kontaktperson ...... Tom Hoel
Daglig leder
Bedriftens navn ....

1.2

Kommunenr. ....... 5021

1.3

Bransjenr................ 43.990

1.5

Søknaden gjelder:
X Nyetablering
Endret volum

Oppdal kommune
Foretaksnr. ..

998942047

Annet, spesifiser: .........................................

Endret driftsperiode

.....................................................................

Dato for eventuell tidligere utslippstillatelse(r) .........

Etter eventuell endring …….

90021761

Endrete utslippsforhold

1.7

I dag .............................

Telefon (kontaktperson)

1.4

Dato for start eller endring osv.

Åpningstid/driftstid:

72422111

Kommune ..

1.6

1.8

Telefon (sentralbord)

17.11.2015

Åpningstid:

Man – fre 07 – 1530. Lør 08 1530

Driftstid:

Man – fre 07 – 1530. Lør 08 1530
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2. Lokalisering av deponi for rene masser
2.1

Gårdsnr.

34

2.2

UTM-angivelse:

Bruksnr.

2
32N

Sonebelte ..
Nord-sør

UTM-koordinater ..........

Kartvedlegg
A Driftsplan
A Reguleringsplan

Målestokk
1:1000 (A3)
1:2000 (A1)

Øst-vest

6939436,8

533253,5

2.4

Er terrengbeskrivelse vedlagt?

2.5

450
Avstand til nærmeste bebyggelse
Avstand til nærmeste bolig................... 250

-

2.3

Ja X

Nei

Type bebyggelse ....... Miljøstasjon
Type bolig .................... Enebolig

Naboliste
Oppdal miljøstasjon, Ålmvegen 50, 7340 Oppdal. Gnr/bnr: 32/2
Andreas Rønning, Ålmvegen 53, 7340 Oppdal. Gnr/bnr: 31/46

2.6

Er det fastsatt sikringssone?

Ja X

Nei

Fastsatt av

2.7

Er området regulert til
deponi/avfall?

Ja X

Nei

Annet

2.8

Transport, inn til deponiet/ på deponiet

Sikringsgjerde satt i
formålsgrense

Innkjøring til område fra vest gjennom
adgangskontroll. Fysisk stengt utenom
åpningstid.

Ja
Nei x
Er redegjørelse angående transport vedlagt?
En vurdering av transportbelastningen i nærområdet av deponiet skal komme frem i vedlegg
Vurdert i forbindelse med reguleringsplanarbeidet i 2014.

2.9

Dokumentasjon på at virksomheten er i samsvar med eventuelle planer etter plan - og bygningsloven skal
legges ved søknaden. Planbestemmelsene kan gi føringer blant annet for utforming av anlegg, støy, lukt,
åpningstid/driftstid med mer.
Er lokaliseringen behandlet i reguleringsplan?
• Reguleringsplanen skal ligge ved søknaden
• Bestemmelsene til plan skal ligge ved søknaden
• Er saken behandlet som en dispensasjon fra plan skal dispensasjonsvedtaket ligge ved søknaden

Reguleringsplanens navn og dato for vedtak

2013007 Reguleringsplan for Ålma
massedeponi. Vedtatt 11.11.2015.
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3. Mottak og mottakskontroll
3.1

Mottak i tonn pr drifts-dag/-år
Type masser

Mengder (volum m3) pr. dag/år
Pr dag

Pr år

Morene/silt
Blokk, stein
Jord/myr
Røtter/stubber
Kvist forurenset med jordmasser
Alle typer grus/pukk og kult materialer
Kvist / trær (deponeres for senere flisproduksjon
/ toppdekke etc **

232
600
3480
424
0
2288
1800

** Kvist er i søknad om massedeponi til Oppdal kommune, angitt som fraksjon som kan tas bort hvis
kommunen pålegger levering til eget mottak.

3.2

Beskriv mottakskontroll i eget vedlegg

3.3

Beskriv miljømessige vurderinger av mottak i deponiet i eget vedlegg

4. Utslipp til vann
4.1

Resipient for utslipp til vann (unntatt sanitæravløpsvann):
Kommunalt nett
Lokalt vassdrag .....
Vannføring:

Direkte til vassdrag

Driva v/Risfoss nr. 109.9.0
min.

5 m³/s (2019)

Lokalt fjordområde

X

Direkte til sjø
Hovedvassdrag

normal

Driva, 109.F10

8 m³/s (2019)

maks.

Hovedfjord ......

Nærmere beskrivelse av resipientforhold vedlagt?
Effekt av bedriftens utslipp i resipienten?

50 m³/s (2019)

Ja
Ja

Nei X

Følgende skal dere besvare i vedlegg (effekt av bedriftens utslipp i resipienten):
• Beskriv oppbygging og plassering av utslippspunkt

Nei

Beskrivelse vedlagt

X
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•
•
•
•
•

Beskriv prøvetakingsprogram som dokumenterer påvirkning på nærmeste vassdrag og/eller grunnvann
(resipienten)
Hva er økologisk tilstand og kjemisk tilstand i nærmeste vassdrag og/eller grunnvann?
Hvilke kvalitetselementer (vannforskriftens vedlegg V) kan bli påvirket av utslipp fra deponiet?
Kan bedriftens utslipp føre til forringelse av økologisk eller kjemisk tilstand i vannforekomsten? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvordan kan deponiets utslipp påvirke mulighetene for å oppnå mål om minst god økologisk og minst
god kjemisk tilstand innen 2021/2027?

Effekt av bedriftens utslipp er ikke vedlagt. Deponiet har ingen naturlig avrenning til resipient annet
enn evt. avrenning til grunn. Deponiet ligger på oversiden av Oppdal kommune sitt deponi for inertavfall og kompost. Utslipp til resipient er nøye overvåket gjennom kommunens prøvetakingsprogram.

4.2

Resipient for sanitæravløpsvann:
Kommunalt nett

Direkte til resipient

Resipient ..........
Rensemetode ....
Mulighet for tilknytning til kommunalt nett ..

Ikke aktuelt. Deponiet er kun bemannet i korte tider. Det produseres ikke sanitæravløpsvann.

5. Utslipp til luft
5.1 Beskrivelse av eventuelle utslipp til luft

Kilde/årsak

Utslippskomponenter

Anleggsmaskiner / tippbiler
Ved tipp av masse

Eksos
Grusstøv

5.2

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

5.3

Forekommer det klage på utslipp til luft (støv)?

Jfr. Pkt 5.1.3 i reguleringsbestemmelsene.

Ja, beskrivelse vedlagt

Ja, resultater vedlagt

X

Nei

Nei

X
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6. Støy
6.1

Støykilder:
Støykilder som
forårsaker ekstern støy

Anleggsmaskiner
Tippbiler

Varighet av støy
Pr. døgn

0,5t
1t

Jfr. Pkt. 3.5 i reguleringsbestemmelsene

Støykildens karakter

Pr. uke

3t
6t

Ikke sjenerende
Ikke sjenerende
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6.2

Støynivå ved nærmeste bebyggelse:
Lokalitet nr.

Type bebyggelse

Støyemisjon, dB(A)

(kartref.)

I dag

Målt/

Søkes om

beregnet

Ikke målt.

6.3

Forekommer naboklager?

6.4

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

Ja, beskrivelse vedlagt

Nei

X

Nei

X

7. Forebyggende risikovurdering, tiltak og beredskap ved ekstraordinære utslipp
7.1 VuVurdering av miljørisikorisiko skal gis i vedlegg.
7.2

Er det utarbeidet beredskapsplan for håndtering av ekstraordinære
utslipp?

Ja

Beredskapsplanen skal ligge ved søknaden

8. Internkontrollsystem og utslippskontroll
8.1

Internkontroll:
Er internkontrollsystem tatt i bruk?

8.2

Ja

Nei

Utslippskontroll, overvåking:
Er regelmessige målinger av utslippene startet opp?
Prøvetakingsprogram skal vedlegges.

Ja

X

Nei

X
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9. Vedleggsoversikt
Nr.

Antall
sider

Innhold

A1

Plankart

1

A2

Driftsplan

1

C1

Reguleringsbestemmelser

3

C2

Dispensasjonsvedtak

3

D1

Mottakskontroll

4

D2

Skjema egenerklæring

1

E1

Beskrivelse av Ålma massedeponi

9

E2

Driftsinstruks

1

G1

Prøvetakingsprogram, Normpakke

2

G2

Jordanalyser ved oppstart

7

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vedleggene skal minst omfatte:
Kart i ulike målestokker og tegning av anlegget (jf. punkt 2.3) – A1
Liste over naboer (jf. punkt 2.5) – Redegjort for i søknad
Redegjørelse angående transport og transportbelastning (jf. punkt 2.8) – Redegjort for i reguleringsplanarbeidet i 2014.
Reguleringsplan, reguleringsbestemmelser, evt dispensasjonsvedtak (jf. punkt 2.9) – A1, C1, C2
Beskrivelse av mottakskontroll (jf. punkt 3.2) – D1
Miljømessige vurderinger av mottak i deponiet (jf. punkt 3.3) – D1, E1
Beskrivelse av utslippspunkt, prøvetakingsprogram, tilstand osv (jf. Punkt 4.1) - G
Planlagte støvreduserende tiltak (jf. punkt 5.2) – C1 pkt. 5.1.3
Planlagte støyreduserende tiltak (jf. punkt 6.4) – C1 pkt. 3.5
Vurdering av miljørisiko (jf. punkt 7.1) – E2
Beredskapsplan (jf. punkt 7.2). – E2
Prøvetakingsprogram (jf. punkt 8.2). - G1

•
•
•
•
•

Andre aktuelle vedlegg:
Eventuell terrengbeskrivelse/ oppfyllingsplan (jf. punkt 2.4)
Eventuell nærmere beskrivelse av resipientforhold (jf. punkt 4.1)
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 (støv) (jf. punkt 5.3)
Beskrivelse av eventuelle klager på støy (jf. punkt 6.3)

•
•
•

