
Fylkesmannen i Trøndelag

Tr6ondelagen fylhkenalm a

Søknad for bedrift er som håndterer avfall

S knad

Behandling av t illatelser etter forurensningsloven er regulert i forurensningsforskrift en kapitt el
36. Krav t il innhold i søknad fremgår i $ 36-2. S knaden skal inneholde et sammendrag av disse
opplistede punktene. En utfyllende beskrivelse av virksomhetens art , akt iviteter, risikoforhold
og størrelse kan med fordel formuleres i eget dokument .

Søknad skal sendes t il Fylkesmannen i Trøndelag, enten elekt ronisk t il
fmt lpost @fylkesmannen.no eller t il postadresse Post boks 2600, 7734 STEINKJER.

S knadsskjema

Søknadsskjema anbefales å benytte som supplement t il søknaden. Det vil som oftest være
nødvendig å benytte vedlegg t il skjemaet . Det f ramgår av skjemaet når opplysninger skal gis i
vedlegg. Vedlegg skal også benyttes ved plassmangel i t abeller. Vedlegg skal nummereres i
samsvar med punktene i skjemaet .
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Søknad om t illatelse t il:

M ottak, omlasting og mellomlagring av næringsavfall og avfall fra private

abonnenter

M ott ak og mellomlagring av fa rlig avfall

M ottak og mellomlagring av EE- avfall

M ott ak og behandling av kassert e kjøretøy, utskriving av vrakmelding

M ott ak og behandling av kassert e fr it idsbåter, utskriving av vrakmelding

1 Opplysninger om søkerbedrift en

1.1 Navn , adresse mv.:

Bedrift ens navn .... Fosen Renovasjon IKS

Gateadresse ......... Rådhusveien 12

Postadresse .......... Post boks 55
1---- - - - - - - - - - - - - - - - -

P ost nummer, -st ed 7101 Rissa
1---- - - - - - - - - - - - - - - - -

K on t akt person Magnar M ælan
'----=-- - - - - - - - - - - - - - - ----'

Telefon (sent ralbord)

[ 73858590

Telefon (kontakt person)

[ 73858592

1.2 Komm une nr. [5054 Kommune IIndre Fosen

1.3 Bransj enr . (NACE-kode(r)) [38.110I 1.4 Foret aksnr. .. 978 669 360
1-- - - - - - - ---l

Bedrift snr. .. 878671872.__ ___,

1.5 Søknaden gjelder:

DNyetablering 0 Endring av virksomhet / produksjon

1.6  Dat o(er) for st art av ny virksomhet eller pro duksj on sen dring [!drift I

1.7 Dat o(er) for event uell(e) foreliggende t illat else(r) IHar ingen godkj enning fra før

1.8 Ansatt e: Antall personer

I dag 2- - - - - ----1
Søkes om 2.__ _,

1.9 Drift st id : Timer pr. døgn Døgn pr. år

I dag .............. £ ISøkes om ...... 100
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2 Lokalitet

2. 1 Gardsnr. .280 Bruksnr . ... [ 4 ] 2.3 Kartvedlegg Målestokk- - -

2.2 Koordinater (Eu ref 89
UTM-son e 32):

Nord:
7061321

Øst :
579420

1-A 1: 50000
1-B 1: 5000
1-C 1: 1000
1-D 1:500

2.4 Er t errengbeskrivelse vedlagt? Ja 0 « ]

2.5 Avst and t il nærmest e bebyggelse ..... Type bebyggelse .... Garasje ut eseksjon
Indre Fosen kommune

Avst and t il nærmest e bolig .................. 160 m Type bolig................. Enebolig- - - - - -

List e med navn og adresse t il de nærmest e naboene: Vedlegg 2

2.6 Er det fastsatt sikringssone? +] Nei 0 Fastsatt av

2.7 Er området regulert t il indust ri? ·II
Reguleringsplan vedt att  at [ 28.04. 1999

Er reguleringsplan under behandling? J

Annet Kommunedelplan for Blankbygda
PlanlD  17181999005

+[T

2.8 Transportmiddel/ -midler som skal brukes ILast ebil, t ruck, hj ullast er

Er redegjørelse angående t ransport vedlagt? Ja D e []

2.9 Er lokaliseringsalt ernat iver vurdert ut fra miljøhensyn? Ja, beskrivelse vedlagt D Nei 0

2.10 Tett e flater på anleggsområdet : Vedlegg 3
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3 Produksjonsforhold

3.1 Avfall som kommer inn t il anlegget :

Type avfall (eks. antall bilvrak, tonnasje)
Mengde (tonn) pr. år

I dag S kes om

Papp 23 28

Glass- oq metallembal lasie 18 22
Tekstiler 6 7
Annen plastemballa sje 1 2
EE-avfall 18 22
Metall 52 62

Treverk 207 248
Impregnert treverk 19 23
Kvist, gress og løv 101 121
Eternitt 7 12
Avfall til deponi 2 12
Gips 6 12

Isolasjon 4 5
Farlia avfall 11 13
Vindu 3 4
Grovavfall 124 150

Total [tonn] 602 743
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3.2 Lagring av avfallsfraksjoner:

M engde som lagres
Forventet For fraksjoner av fa rlig avfall

samt idig (tonn)
Fraksjon

I dag Sakes om
maksimal

Avfallsstoffnr.
lagringst id (uker)

(Norsk standard)
EAL-kode

Papp 1 5 2
Glass- og 4
metallemballasje 2 2

Tekstiler 1 1 4
Annen
plastemballasje 1 1 2
EE-avfall 52 7091 160215

10 15 7086 200121
Metall 12 15 5
Treverk 35 50 26

26 7098 170204
Impregnert treverk 12 15 7154 170204
Kvist , gress og løv 20 20 26
Eternitt 6 15 52 7250 170605
Avfall t il deponi 2 15 26
Gips 1,5 15 52
Isolasjon 0,5 5 52

Farlig avfall fra husholdninger og
begrensede mengder fra

Farlig avfall 1,5 5 4 næringskunder i området .
7211 170902

Vindu 2 15 52 7158 170903
Grovavfall 24 26 8
Total [tonn] 130 219
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3.3 Avfalls fraksjoner som sendes ut fra anlegget :

M engde pr. år (tonn) Evt . nærmere spesifisering av
Fraksjon

I dag Sakes om
Disponeringsmåte

avfallet

Papp 23 Leveres til ulike
behandlingsanlegg
(Fosen

28 Containerservice,
Westgaard, retura TRV)
som sorterer og presser
pappen for levering til
Peterson.

Glass- og Hentes av Veglo som

metallemballasje 18 22
videresender til Sirkel i
Fredrikstad for
materialaienvinning.

Tekstiler 6 7 Hentes av Fretex i
Trondheim

Annen Leveres Fosen

plastemballasje Containerservice for
1 2 sortering og pressing

for videre levering til
Grønt Punkt.

EE-avfall Avtale med Norsirk
18 22 Norge, hentes av

Stena/BørstadN eglo
Leveres Metallco,

52 62 Fosen Gjenvinning og
Metall Norsk Gjenvinning.

Avtale med Retura IR
for knusing og

207 248 behandling. Ble levert
Norskle Skog for

Treverk enerqig ienv innin g.

19 23 Levert Norsk
Impregnert treverk Gjenvinning Tr. h.

Avtale med Retura IR
for knusing og
behandling. Ble levert

101 121 Norskle Skog for
energigjenvinning og
ulike

Kvist, gress og løv komposterina sanleaa.

7 12 Leveres Meldal
Eternitt Milj oanlegg.

2 12 Leveres Meldal
Avfall til deponi Miljoanleqq.

Leveres Meldal
Miljøanlegg og noe til

6 12 Westgaard for videre
levering til

Gips Materialgjenvinning .

4 5 Leveres Meldal
Isolasion Miljoanleqq.

Hente og
11 13 behandlingsavtale med

Farlig avfall RaanSells.
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Hente og
behandlingsavtale med

3 4 Norsk Ruteretur (PCB)
og NG

Vindu (Klorparafinvindu)

Grovavfall 124 150 Leveres Retura TRV

Total [tonn] 602 743

3.4 Produksjonsbeskrivelse inkludert flytskjemaer: Vedlegg 4

3.5 Er t eknisk miljøanalyse gjennomført ? ».vcaoa [] Ne []

3.6 Energikilder/ -forbruk:

Energikilde
Energiforbruk pr. mnd.

I dag S kes om

Gjennomsnitt lig Maksimalt Gjennomsnitt lig Maksimalt

elekt risit et 350 kWh 750 kWh 400 kWh lO00 kWh

3.7 Er energisparet ilt ak med betydning for utslipp eller
avfall vurdert ?

3.8 Miljømessige vurderinger av produksjonen: Vedlegg s.

3.9 Medfore r avfallshåndt eringen/ -disponeringen fare for
forurensning/ ulemper i omgivelsene (inkl. forsopling )?

Er det gjennomfort/p lanlagt tilt ak for abegrense

forurensningene/ ulempene?

3.10 Forekommer klager på hvordan avfall sorteres eller lagres?

Ja, beskrivelse vedlagt D

Ja, beskrivelse vedlagt D

• vealees s []

Ja, beskrivelse vedlagt D

«eG]

e []

e l]

e []
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4 Utslipp t il vann

4.1 Resipient for ut slipp t il vann (unnt at t sanit aeravl psvann) :

Kommunalt nett D Direkte t il vassdrag 0

Lokalt vassdrag ..... I Y_t_t e_r_e_lv_a 

Direkte t il sjø D
Hovedvassdrag IYtt erelva

- - - - - - - - - -

Vannføring:

Vi har ikke greid afa opplysninger om vannføring. Det er mulig det ikke har blitt ut ført målinger på dett e.

Lokalt fjordområde ..... [ Gran dan/ Tron dheimsfjord en Hovedfjord ITrondheimsfj o rden

Event uelt terskeldyp ...

Nærmere beskrivelse av resipient forhold vedlagt?

Effekt av bedrift ens utslipp i resipienten?

+]

+]

Største dyp I 2_7_0_ m_e_t_e_r 

+ [

e [] Beskrivelse vedlagt 0

4.2 Resipient fo r sanit aeravlp svann :

Kommunalt nett

Resipient .

Rensemetode .

- -
X Direkte t il resipient Punkt for utslipp skal merkes på kart , j f . punkt 2.3.

Sjø, Se ved legg 6

Rensenseanlegg

Mulighet for t ilknytning t il kommunalt nett

4.3 Forekommer klager på ut slipp t il vann? Ja, beskrivelse vedlagt D e []
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5 Utslipp t il luft

5.1 Beskrivelse av event uelle utslipp:

Kild e/ arsak Utslippskomponenter

St @v Veistøv

5.2 Er det gjennomf@rt/p lanlagt tilt ak for abegrense st øv
og/ eller andre utslipp t il luft ?

5.3 Forekommer klager på utslipp t il luft ?

Ja, beskrivelse vedlagt D Nei 0

Ja, beskrivelse vedlagt D Nei 0

6 Sty

6.1 Stoykilder:

St ykil der som Varighet av sty Støykildens karakter

forarsaker ekstern sty Pr. dgn Pr. uke

Bytt ing av containere 5 minutt er 10 minut t er Det kan oppst å en met allisk
høyfrekvent lyd fra ruller bak på
cont ainerne når de dras på og
sett es av krokbil. Det kan også
oppst å lavfrekvent e buldrelyder når
det kast es avfall i t omme
cont ainere.

Hj ullast er 60 minutt er 2 ti mer Lavfrekvent lyd. 66dB(A)
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6.2 St øynivå ved nærmest e bebyggelse:

Lokalitet nr . Type bebyggelse Stoyemisjon, dB(A) Målt eller

(kart ref.) I dag Sakes om beregnet?
Eu ref 89 UTM-sone

32):
Nord: 7061414 Bolig < 55 dB < 55 dB Beregnet
Øst : 579577 (LpAeq l 2h 07- (LpAeq12h 07-

19) 19)

Nord: 7061259 Bolig < 55 dB < 55 dB Beregnet
Øst : 579257 (LpAeq12h 07- (LpAeq12h 07-

19) 19)

Nærmest e bebyggelse er ut eseksjonen t il Leksvik kommune. Man ant ar at det er t ilsvarende
lydnivå fra akt ivit eten som foregår på dere område og at det ikke oppfatt es som uønsket lyd.
På bakgrunn av dett e er det ikke foret att målinger.
Tilfeldige impulslyder fra området vil kunne forekomme og disse vil ha høyere nivåer. Dett e
kan oppst å når det kastes avfall i t omme cont ainere og ved byt t ing av containere.
Nærmest e bolig ligger ca. 160 meter fra gjenvinningsst asjonen på mot satt side av Ytt erelva.

6.3 Forekommer naboklager på st øy? Ja, beskrivelse vedlagt D e []

6.4 Planlagte støyreduserende t ilt ak m/ kost nader:

Sjåfør smører rullene på krokcont ainerne jevnlig for a unng a støy ved
byt t ing av cont ainere.

Bruk av nyere maskiner som har lavt lydnivå.



Side l l av 12

7 Forebyggende t iltak og beredskap

7.1 Vurd eri ng av risiko: Vedlegg 8

7.2 Angi om forebyggende t ilt ak er et ablert og event uelt hva slags t ilt ak:

Ja Nei Tiltak

Lagringst anker for drivst off Vi har ikke lagringst anker for drivstoff

Overfylli ng/ overlp fra Ikke relevant
lagringst anker

Søl under mot t ak og sort ering X Oppsamling i bunn av algercont ainer

Tømming av olj eut skiller Ikke relevant

Sikring av lager for farlig avfa ll X Innelåst i cont ainer. Området er inngjerdet .

Brann X Vi viser t il beredskapsplan vedlegg 7
Det finnes t il enhver t id t ilgjengelig informasjon
om hvor st or mengde farlig avfa ll som er lagret
på området . Mengder blir rapport ert inn på
gmail ett er hver åpningsdag og er t ilgjengelig for
de som ant asablir kont akt et ved en evenut ell
brann.

7.3 Er det ut arbeidet beredskapsplan for håndt ering av ekst raordinære
ut slipp? -
Beredskapsplanen er : veaw[ Oversendt Fylkesmannen t idligere D

8 Internkontrollsystem og utslippskontroll

8 .1  Int ern kont roll:

Er internkont rollsystem tatt i bruk? +EE] Nei, nærmere redegjørelse vedlagt D
8.2 Ut slippsko ntroll, overvåking:

Foretas regelmessige målinger av utslippene? +] e ] Vil bli foretatt  
Utkast t il måleprogram skal vedlegges.

9 Underskrift

Sted: T... ...................................................... Dato: .

Underskrift : 1§' .f.': J/d .
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10 Vedleggsoversikt

Nr. Innhold Antall
sider

1 Kart og flyfot o

A Kart i målestokkene 1:40000 (anlegget er merket av med blå firkant )

B Kart 1:5000

C Kart 1:1000.

D Flyfoto ca. 1:500 der det fremgår hva som er tett e flater, hvilke områder som er overbygd

2 List e over naboer (jf . punkt 2.5)

3 Beskrivelse av t ett e flat er (jf . punk t 2.10)

4 Produksjonsbeskrivelse (jf . punkt 3.4)
A Prosedyre for drift av gjenvinningsst asjon
B Prosedyre for mot t ak og regist rering av farlig avfa ll
C Prosedyre for behandling av ulike fraksjoner
D Sj ekklist e et t er avslutt et dag
E M engdejournal fa rlig avfa ll

5 M iljømessige vurderinger av produksjonen (jf . punkt 3.8)

6 Kart beskrivelse av resipient forhold (jf . punkt 4. 1)

7 Vurdering av risiko (j f . punkt 7.1)

8 Beredskapsplan HMS (jf . punkt 7.2)


