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Att: Klima- og miljøavdelinga
 
 
Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS (RSD), som er et datterselskap av Ragn-Sells AS, har en landsdekkende avtale med
returselskapet Norsk Dekkretur AS om innsamling og bearbeiding av kasserte bildekk.
RSD har to mottak i Norge, det ene ligger ved Norcem i Industriveien, Kjøpsvik, Narvik kommune. Gårds- og bruksnummer
220/76. RSD leier ca 2800 m2 av tomten av Narvik kommune.
Det arealet RSD leier er asfaltert. I Kjøpsvik kvernes dekk og alt leveres direkte til Norcem som brensel. Man mottar og
kverner ca. 8000 tonn pr år.
 
RSD har den siste tiden arbeidet for å finne en annen lokasjon nærmere Narvik, man har ikke lykkes med å finne en
lokasjon som tilfredsstiller de krav man har satt. Man har derfor besluttet å opprettholde driften i Kjøpsvik. RSD ønsker å
sette opp en plasthall på ca. 2000 m2. Man har pt ikke søkt kommunen om å kunne sette opp en slik hall. Det planlagt at
all aktivitet skal foregå inne i denne hallen. Alt fra lossing av dekk, lagring av dekk og dekk-klipp, kverning av dekk og
lasting i container. Man ønsker å kverne direkte i krokcontainer for så å levere til Norcem.
 
Vi henvender oss til Fylkesmannen i den hensikt å avklare om denne aktiviteten faller inn under Forurensningsloven §11 og
§29. RSD er av den oppfatning, at ved å gjennomføre all aktivitet innendørs på fast dekke, så utgjør ikke dette noen risiko
for forurensning. Det vil ikke være avrenning til grunn eller utslipp til luft. Teltet vil også begrense støy fra kverningen.
 
Vi ønsker en dialog med Fylkesmannen om dette og vil bidra med ytterligere informasjon om driften dersom det er
nødvendig.
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