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Lillesand bilopphogging DA - forespørsel om uttalelse til søknaden om 
endring av tillatelsen 
 
Statsforvalterens miljøvernavdeling har mottatt søknad om endring av tillatelsen gitt til 
Lillesand bilopphogging DA den 02.02.2010. Vi ber om at ev. uttalelser til søknaden sendes oss 
innen 05.07.2022. 
 
Vi viser til vedlagt søknad av 15.05.2022 om endring av tillatelsen til Lillesand bilopphogging DA og 
den gjeldende tillatelsen datert 02.02.2010. 
 

Sakens bakgrunn 
Lillesand bilopphogging DA fikk den 02.02.2010 tillatelse etter forurensningsloven til å drive 
behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy med godkjenning til å utbetale vrakpant. Virksomheten er 
lokalisert på eiendommene gnr./bnr. 30/50 og 30/56 i Lillesand kommune. Tillatelsens ramme er 
begrenset til å gjelde lagring av 150 upressede miljøsanerte vrak, 25 usanerte vrak og 150 pressede 
vrak samtidig på plassen. 
 
Statsforvalteren har mottatt søknad om endring av tillatelsen. Bakgrunnen for søknaden er at den 
gjeldende tillatelsen er mer enn ti år gammel. I henhold til forurensningsloven § 18 tredje ledd er det 
behov for å revidere tillatelsen. Enkelte vilkår er ikke lenger relevante i dag, mens andre vilkår bør 
oppdateres i samsvar med gjeldende mal for tillatelser etter forurensningsloven. Ifølge søknaden 
skal også antall pressede kjøretøy lagret samtidig på plassen reduseres til 50 stykker. Lillesand 
bilopphogging DA søker ikke om endring av de øvrige vilkårene i tillatelsen. 
 

Forespørsel om uttalelse  
Statsforvalteren behandler søknaden om endring etter forurensningsloven § 18 tredje ledd. Vi 
oversender søknaden for uttalelse og ber om informasjon om forhold som kan 
være av relevans i vurderingen av søknaden. 
 
Som en del av vår behandling blir uttalelser eller deler av uttalelser referert i utgående 
brev. Dersom uttalelsen er lang er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes 
til dette. Av samme grunn er det ønskelig å få teksten elektronisk.  
 



  Side: 2/2 

Frist for kommentarer til søknaden er 05.07.2022. Eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren i 
Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk merknadene med 
saksnummer 2016/13209.  
 
 
Med hilsen 
 
Bjørn Stokke (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Liudmila Pechinkina 
rådgiver 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 

1 Søknad om endring av tillatelsen 
2 Gjeldende utslippstillatelse 

 
 
Mottakere: 

Tor Jørgen Rønnevig  Borkedalsveien 3 4790 Lillesand 
L-TRE EIENDOM AS  Fyresmoen 4790 LILLESAND 
Naturvernforbundet i Agder  Postboks 718 4666 KRISTIANSAND S 
AGDER FYLKESKOMMUNE  Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 
SANDVAD EIENDOM AS  Borkedalsveien 3 4790 LILLESAND 
MOI EIENDOM AS  Kokkenes 3 4790 LILLESAND 
KC BYGG AS  Rosenberg Ringgate 16 4790 LILLESAND 
LILLESAND KOMMUNE  Postboks 23 4791 LILLESAND 
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