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1. Rammer og produksjonsforhold 

1.1. Avfallstyper som tillates mottatt 
Il Næringsavfall, jf. pkt. 4.1 
Il Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), jf. pkt. 5.1 
Il Farlig byggavfall, herunder impregnert trevirke, jf. pkt. 8.1 

1.2. Avfallstyper som ikke tillates mottatt 
Il Farlig avfall, med unntak av farlig byggavfall 
Il Avløpsslam 
Il Flytende avfall 
Il Radioaktivt avfall 
Il Eksplosivt avfall 
Il Smittefarlig avfall 

1.3. Avfallsaktiviteter som tillates 
Il Mottak, sOliering, mellomlagring og omlasting av næringsavfall 

Il 

Il 

o Kverning, pressing og emballering av sOlieli næringsavfall som papp, 
papir og plast, og brensel 

Mottak, mellomlagring og omlasting av EE-avfall 
Mottak, mellomlagring og omlasting av farlig byggavfall. 

Det er ikke tillatt å behandle (prosessere) EE-avfall og farlig avfall ved 
anlegget. 

1.4. Avfallsmengder 
Tillatt mengde avfall mottatt og mellomlagret er begrenset til den kapasitet 
anlegget har uten at det kan medføre risiki for ytre miljø eller sikkerhet, eller 
ulempe for nærmiljøet. Mengdebegrensninger kan bli satt dersom 
Fylkesmannen finner det nødvendig. 

1.5. Driftstid 
Driftstid er avhengig av reguleringsplan bestemmelser for området som 
bedriften selv må holde seg orientert om. I tillegg må virksomheten tilpasses 
eventuell særskilt støyforskrift som gjelder for hele kommunen. 

1.6. Anleggets utforming 
Det forutsettes at bedriften er orienteli om og sørger for at alle bygninger, 
gjerder og lignende er utformet etter gjeldende lovverk og 
reguleringsbestemmelser, og eventuelt andre planbestemmelser. 

Håndtering og lagring av avfall skal skje på område som er fysisk avsperret 
slik at uvedkommende ildce kan komme inn på området. Virksomheten skal 
være best mulig skjermet for skjemmende innsyn fra boliger og offentlig vei. 

All avfallsbehandling skal foregå på en forurensningsmessig forsvarlig måte. 

Anlegget skal være utformet slik at avfallsaktivitetene ikke kan medføre 
forurensning til jord, luft, vann eller avløpsnett. Områder hvor det kan være 
fare for avrelming av olje skal ha fast deldee og lede til sandfang og 

Saksnr. 2012/9243, 2007/24527 - TillaIeise nr. 2012.186.T - Ragn Sells avd. Skårer 

Side 4 av 15 



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 

oljeutskiller. Sandfang og oljeutskiller skal være tilstreld<elig dimensjonert 
etter hav i forurensningsforshiften kap. 15. Det må gjøres nødvendige 
avklaringer med kommunen om tilknytning til kommunalt nett. 

1.7. Mottakskontroll og avviksgebyr 
Bedriften skal ha tilstrekkelige rutiner for mottakskontroll for å sørge for at 
ulovlig avfall, jf. pkt. 1.2, som kommer inn til anlegget tas ut. 
Mottakskontrollen må inkludere visuell kontroll under lossing. Dersom 
ulovlig avfall mottas ved anlegget skal dette registreres som et avvik. Det 
ulovlige avfallet skal videreleveres til et godkjent mottaks- eller 
behandlingsanlegg så snart som mulig. Rutinene må kunne dokumenteres. 

Dersom en kunde leverer EE-avfall og farlig avfall sammen med annet avfall, 
jf. pkt. 4.1, skal kunden belastes med et avviksgebyr. Avviksgebyret skal 
deld<e bedriftens kostnader med å sortere ut og viderehåndtere det farlige 
avfallet og EE-avfallet. System for avviksgebyr må kunne dokumenteres. 

1.8. Gjenvinning og sluttdisponering 
All håndtering av avfall skal tilrettelegges for høyest mulig sorteringsgrad, 
slik at høyest mulig gjenvinningsgrad oppnås. Mengde restavfall etter 
sortering skal minimaliseres. 

Alt avfall, både mottatt og sOliert avfall, og avfall fra driften av anlegget, skal 
videreleveres til virksomhet som har tillatelse fra myndighetene til å ta i mot 
den aktuelle typen avfall. Farlig avfall skal deklareres i henhold til 
avfallsforshiften2 § 11-12. Avfall til deponi skal tilfredsstille havene i 
avfallsforshiften kapittel 9 vedlegg Il. 

2. Generelle vilkår 

2.1. Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra virksomheten er isoleli sett uønsket. Dersom det som 
følge av unormale forhold oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften å 
iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte 
forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften. 

Bedriften skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale 
forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt 
forurensning skal varsles i henhold til vilkår i denne tillatelsen. 

Hvis det viser seg at etablerte miljøbeskyttende tiltak ild(e virker som forutsatt 
i vilkårene, kan bedriften umiddelbmi bli pålagt å sette i gang ytterligere 
tiltale 

2 Forskrift 1.6.2004 0111 gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
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2.2. Internlmntroll 
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til 
gjeldende forskrift3 om dette. Internkontrollen skal blant annet sikre og 
dokumentere at virksomheten overholder krav i denne tillatelsen og relevante 
lover og forsluifter. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdateli. 

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over anlegget og alle aktiviteter på 
anlegget som kan medføre forurensning, og kmme redegjøre for risikoforhold. 

2.2. J. Miljørisikovurdering 
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. 
Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved virksomheten som 
kan medføre forurensning med fare for helse - eller miljøskader inne på 
virksomhetens område eller utenfor. Bedriften skal ha oversikt over de 
miljøressurser som kan bli berørt av forurensning, og hvilke helse- og 
miljømessige konsekvenser forurensning kan medføre. Potensielle 
kilder til akutt forurensning av vmm, avløp, grunn og luft skal 
kmi legges. Bedriften skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel 
milj ørisiko. 

Miljørisikovurderingen skal dokumenteres. Ved modifikasjoner og 
endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen m.v. oppdateres. 

2. 2.2. Forebyggende tiltak 
På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette 
risikoreduserende tiltale Både sannsynlighetsreduserende og 
konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en 
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene. 

2.2.3. Beredskap 
Bedriften skal etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt 
forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisiko 
virksomheten til enhver tid representerer. 

2.3. Almtt forurensning 
Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal brannvesenet 
varsles i henhold til gjeldende forskrift4

. Melding gjøres til brannvesenet på 
tlf. 110. Fylkesmannen skal deretter infO1meres om hendelsen på e-post 
fmoaakuttutslipp@fylkesmannen.no. 

2.4. Varsling 
Fylkesmannen skal varsles dersom det oppstår unormale driftsforhold eller 
ulykker (f.eks. teknisk svikt, brann etc.) med forurensningsfare innenfor de 
områder som tillatelsen omhandler. Det skal redegjøres sluiftlig for årsak og 
hvilke avbøtende tiltak som er iverksatt eller som er under iverksettelse. 

3 Forskrift 6.12 .1996 0111 systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). 
4 Forskrift 9.7.1992 0111 varsling av ahltt forurensning eller fare for akutt foruren sning 
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2.5. Årsrapportering og miljøregnsl{ap 
Bedriften skal innen 1. mars hvert år sende skriftlig årsrapport til 
Fylkesmannen for siste kalenderår. Rapporten skal foreligge i den form som 
Fylkesmannen til enhver tid har fastsatt i en rapporteringsmal. 

Som en del av årsrapporteringen skal bedriften fremlegge et miljøregnskap. 
Egenevalueringen skal også inkludere en redegjørelse for eventuelle avvik fra 
tillatelsen, og tiltak til forbedring av virksomheten for å minimere 
miljøulempene. Årsrappo11en skal også gi en oppsummering av status for 
internkontrollen. 

Rapp0l1eringsmaiene ligger på fylkesmannen. no under "skjema". 
Årsrapportene skal sendes inn til fmoapostmottak@fylkesmannen.no. 

3. Nærmiljøtiltak 

3.1. Støv 
Bedriften skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra 
anlegget. 

Eventuelle klager på støv skal loggføres sammen med beskrivelse av hvilke 
tiltak som er iverksatt for å avbøte på plagen. Dersom støvproblemet vedvarer, 
må målinger igangsettes. For øvrig skal støvmålinger iverksettes når 
Fylkesmannen bestemmer. 

Eventuelle målinger av utslipp av støv fra virksomhetens totalaktiviteter skal 
gjennomføres i henhold til gjeldende Norsk Standards. Målt mengde 
støvnedfall hos nærliggende naboer skal ildce overstige 5 g/m2 i løpet av 30 
dager. 

3.2. Støy 
Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og 
rekreasjonsområder skal ildce overskride følgende grenser, målt eller beregnet 
som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade: 

Mandag - lørdag Søn-/helligdager Natt (kl. 23-07) Natt (kl. 23-07) 

53 Lden 
. Dag: LpAeq12h = 45 

45 Lnighl •• 60 L A1 
... 

Natt: LpAeq12h = 40 
* Ld'. er definert som døgnmiddel. Avfallssortenng er definert som II1dllstn med J111plllslyd. 
** Lnight er A-veiet ekvivalent lydnivå for 8-timers nattperiode i tidsrommet kl. 23-07 midlet over reell driftstid. 
*** LAI er et maksimalnivå hvor støynivået overskrides 1 % av tiden. 

Støygrensene gjelder all støy fra virksomhetens ordinære aktiviteter, inklude11 
intern transp0l1 på anleggsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. 
Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av 
bedriftens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. 

5 Norsk Standard NS 4852:2010 LlIftlindersøkelse - Ute111ft - Måling av støvnedfall 
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Eventuelle klager på støy fra virksomheten, skal loggføres sammen med en 
beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på støyplagen. 
Støyvurderinger skal iverksettes når Fylkesmannen bestemmer. Støykravene 
kan skjerpes eller spesifiseres dersom forholdene tilsier det. 

3.3. Lukt 
Avfallsaktiviteter skal utføres uten at luktsjenanse oppstår for naboer til 
anlegget. Eventuelle klager på lukt fra virksomheten skal loggføres sammen 
med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på luktplagen. 

3.4. Fugl og sl<adedyr 
Om nødvendig skal det iverksettes tiltak som hindrer at fugl og skadedyr 
tiltreld<.es av avfallet. 

3.5. Forsøpling 
Nærmiljøet rundt avfallsanlegget skal ild<.e forsøples. Opprydding av 
skjemmende avfall på og rundt anlegget skal skj e fOliløpende. 

4. Særskilte vilkår for mottak, sortering, mellomlagring og omlasting av 
næringsavfall 

4.1. Tillatte avfallstyper 
Virksomheten kan ta i mot næringsavfall som defineli i forurensningsloven 
§ 27, det vil si avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Det er ild<.e tillatt å motta EE-avfall og farlig avfall i container sammen med 
annet næringsavfall. 

4.2. Informasjon til kunder 
Bedriften skal medvirke til å etablere formålstjenlige sorteringssystem for sine 
kunder for å optimalisere mulighetene for materialgjenvinning. 

Bedriften skal sørge for at samtlige kunder skriftlig eller muntlig gjøres kjent 
med hvilke avfallstyper og fraksjoner som tillates leveli ved anlegget. Dette 
skal gjøres før containere eller andre typer avfallsbeholdere settes ut til 
kundene. 

I tillegg skal det på containerne for blandet avfall være et oppslag hvor det står 
at det ild<.e er tillatt å legge EE-avfall og farlig avfall i containeren. Oppslaget 
skal være godt synlig og tydelig. Størrelsen skal være minimum A4. 

4.3. Lagringstider 

Avfallstype Maksimal mellomlagringstid 

Blandet usortert næringsavfall 3 virkedager 

Sortert avfall (ferdig prosessert) 12 måneder 
Restavfall til deponi 1 måned 
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5. Særskilte vilkår for mottak, mellomlagring og omlasting av EE-avfall 

5.1. Tillatte avfallstyper 
Virksomheten kan ta imot EE-avfall som definert i avfallsforskriften § 1-3. 

5.2. Håndtering av EE-avfall 
EE-avfallet skal mottas sOlielt som egen fraksjon, for eksempel i bur. 

Mottak, mellomlagring og omlasting av EE-avfallet skal skje forsvarlig slik at 
EE-avfallets gjenvinningsverdi ikke reduseres, og slik at helse- og miljøfarlige 
stoffer ildæ leld<:er ut og spres. Håndteringen skal skje på områder med fast 
deldee utformet slik at alt søl og spill kan samles opp. Avrenning skal ildce 
kunne oppstå. 

6. Særskilte vilkår for kverning og lagring av trevirke 

6.1. Tillatte avfallstyper 
Virksomheten kan kveme trevirke som ikke er impregnelt eller som av andre 
årsaker er å regne som farlig avfall. 

6.2. Gjenvinning 
Dersom virksomheten skal produsere brenselfraksjon som skal leveres som 
rent brensel, må det være rutiner som sikrer at brenselet ikke inneholder 
malingsrester eller andre forurensende stoffer. 

6.3. Støv 
Virksomheten må ha særlig beredskap i forhold til tiltak for å hindre støvflukt 
fra kveming av trevirke. Ved behov må tiltak iverksettes umiddelbmt. 

6.4. Lagring 
Ved lagring av trevirke må det tas hensyn til at det kan oppstå brann i avfallet, 
og gjøres grep for å forebygge dette. 

7. Særskilte vilkår for mottak, mellomlagring og omlasting av tungmasser 

7.1. Tillatte avfallstyper 
Virksomheten kan ta i mot tungmasser. Som tungmasser regnes næringsavfall 
som består av stein, grus, jord, betong, tegl og asfalt. 

7.2. Mottal{ og klassifisering av tungmasser 
Når virksomheten skal ta i mot masser, må det fremskaffes opplysninger om 
forurensningstilstanden. Dersom massene ildce er klassifiselt på forhånd, må 
de holdes adskilt og oppbevares i tett container inntil de er karakterisert. 
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7.3. Mellomlagring 
Tungmasser som er påvist eller mistenkt å være farlig avfall skal håndteres jf. 
pkt. 8.2. 

Masser med ulik forurensningsgrad og ulik forurensning skal ild(e blandes. 

Dersom det er risiki for utleld(ing eller spredning av helse- og miljøfarlige 
stoffer fra forurenset tungmasse, skal massene lagres enten slik at det ildæ kan 
oppstå avrenning eller på tett dekke med oppsamling av avrenning. 

7.4. Lagringstid 
Forurensede tungmasser kan mellomlagres i ilmtil 6 måneder. 

8. Særskilte vilkår for mottal{ og mellomlagring av farlig byggavfall 

8.1. Tillatte avfallstyper 
Virksomheten kan ta i mot farlig byggavfall. Med farlig byggavfall menes 
avfall fra bygge- og riveaktiviteter som kan inneholde helse- og miljøfarlige 
stoffer, jf. avfallsforskriften § 11-4 med vedlegg 1 kapittel 17 og vedlegg 3. 

8.2. Håndtering av farlig byggavfall 
Mottak og mellomlagring av farlig byggavfall skal skje forsvarlig slik at fare 
for helse, miljø og sikkerhet unngås. All håndtering skal skje på områder med 
fast dekke utformet slik at alt søl og spill kan samles opp. Avrenning skal ikke 
kunne oppstå. 

Farlig avfall som ifølge forskrift om transp0l1 av farlig gods på vei og 
jernbane ildæ kan samlastes, skal lagres atskilt og innelåst, enten innendørs 
eller i luld(ete containere. 

Alt farlig avfall skal oppbevares på beholdere som hindrer spredning eller fare 
for spredning. Tungmasser som er påvist å være farlig avfall skal oppbevares i 
tett container. 

Farlig avfall skal merkes forsvarlig i samsvar med avfallsforskriftens kapittel 
11 og forskrift om transp0l1 av farlig gods på veg og jernbane. 

8.3. Lagringstid 
Farlig avfall som mottas ved anlegget kan mellomlagres i maksimalt 6 
måneder. 

8.4. Driftsjournal, registrering og rapportering 
Det skal føres journal over håndteringen av farlig avfall for å ivareta 
virksomhetens og berørte myndigheters behov for dokumentasjon. 6 

6 Se kapittel 5 i "Veileder 0111 innlevering og dekl arering av farli g avfall", NORSAS 2012 
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8.5. Kompetanse 
Håndtering av farlig avfall skal kun foretas av personale som innehar og 
opprettholder tilstrekkelig kompetanse vedrørende farlig avfall. 

9. Juridiske vilkår for tillatelsen 

9.1. Ikrafttredelse 
Tillatelsen trer i kraft fra dags dato, fOlutsatt at alle vilkårene i tillatelsen kan 
overholdes. 

9.2. Ansvarsforhold 
Bedriften er ansvarlig for at virksomheten drives innenfor tillatelsens rammer, 
og for fOltløpende å vurdere mulige forbedringspunkter. 

Denne tillatelse fritar ikke bedriften fra å immente nødvendige tillatelser for 
andre sider ved virksomheten på anlegget, eksempelvis arbeidsmiljø, bram1-
og eksplosjonsvern m.v. Bedriften er for øvrig pliktig til å holde seg orientert 
om de til enhver tid gjeldende forskrifter, samt å følge opp disse. 

Tillatelsen fritar ikke eier for erstatningsansvar etter de alminnelige 
erstatningsregler, jfr. forurensningsloven § 10, annet ledd. 

9.3. Forurensningsmyndighetens tilgang til anlegget 
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene inspisere 
virksomheten til enhver tid. 

9.4. Tvangsmulkt 
I medhold av forurensningslovens § 73 kan Fylkesmannen fastsette 
tvangsmulkt for å sikre at tiltak gjennomføres som forutsatt i tillatelsen. 

9.5. Overtredelse av vilkårene 
Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til 
forurensningsloven. Ved oveltredelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet til 
denne, kommer forurensningslovens kapittel 10 til anvendelse dersom 
forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser. 

9.6. Endringer i eier- eller ansvarsforhold 
Ved skifte av ansvarlig for virksomheten skal det gis melding til 
Fylkesmannen så snart som mulig. 

9.7. Endringer eller tilbal\:etrekking av tillatelse 
Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye 
vilkår etter forurensningsloven § 18. Dersom Ragn Sells AS ønsker å få endret 
ett eller flere av vilkårene i tillatelsen, må dette fremmes gjennom en skriftlig 
søknad til Fylkesmannen i god tid før endringene ønskes gjennomført. Dersom 
tillatelsen ikke benyttes innen 2 år etter at den er trådt i kraft, kan 
Fylkesmannen treld(e tillatelsen tilbake. 
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9.8. 0konomisl{ garanti 
Virksomheten skal stille en finansiell garanti som skal deldæ utgifter til 
overholdelse av vilkår ved midlertidig opphør (6 måneder eller lenger) og 
permanent opphør, herunder konkurs. Den økonomiske garantien må være 
sikret mot kreditorer ved en eventuell konkurs. 

En vurdering av opprydningskostnadene skal ligge til grunn for 
garantibeløpet. Beløpet skal plasseres på sperret konto som Fylkesmannen 
skal ha pant i, jfr. §§ 4-4 og 4-5 i panteloven7

. Kontoen skal kun kunne åpnes 
etler godkjennelse fra Fylkesmannen. Bankgaranti kan under gitte 
omstendigheter godtas midlertidig, inntil den sperrede kontoen er fylt opp med 
garanti beløpet. 

Garantien skal godkjennes av Fylkesmannen. 

9.9. Opphør/nedleggelse av virl{somheten 
Dersom virksomheten nedlegges eller stanses, skal den avsvarlige gjøre det 
som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensning eller fare for 
sådan. Bedriften plikter samtidig å gi Fylkesmannen melding om all stans eller 
nedleggelse. Bedriften skal også gi Fylkesmannen melding dersom 
virksomheten ønskes startet på nytt igjen etter en stans. 

7 Lov 1.1.1981 om pant 
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VEDLEGG I TIL TILLATELSE - DEFINISJONER 

Avfall: Kasselie løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også 
overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og 
renseanlegg mv. Avløpsvalill og avgasser regnes ild(e som avfall . 

Næringsavfall: Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

EE-avfall: Kasselie elektriske og elektroniske produkter. 

EE-produkter: Produkter og komponenter som er avhengige av elektrisk strøm eller 
elektromagnetiske felt for korrekt funksjon, samt utrustning for generering, overføring, 
fordeling og måling av disse strømmer og felt , herunder omfattes de deler som er nødvendige 
for avkjøling, oppvarming, beskyttelse m.m. av de elektriske eller elektroniske delene. Klima
og forurensnings direktoratet (Klif) eller den Miljøverndepartementet bemyndiger avgjør i 
tvilstilfelle hvilke produkter som skal anses som EE-produkter. 

Farlig avfall: Avfall som ildæ hensiktsmessig kan håndteres sammen med 
forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade 
på mennesker eller dyr. 

Impulslyd: Impulslyd er kOlivarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund, der 
impulslyden er av typen "highly impulsive sound" som definert i T -1442 punkt 6. 
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VEDLEGG Il TIL TILLATELSE - FARLIG BYGGEAVFALL, 
EAL KAP. 17 I VEDLEGG l TIL AVFALLSFORSKRIFTEN KAP. Il 

17 Avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder overskuddsmasse fra forurensede 
byggeplasser) 

1701 betong, murstein, takstein, keramikk 

11701 01 Ibetong 

1701 02 murstein 

117 01 03 takstein og keramild<: 

* 1701 06 blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramild<: 
som inneholder farlige stoffer 

11701 07 andre blandinger av betong, murstein, takstein og keramild<: enn dem nevnt i 17 
01 06 

1702 tre, glass og plast 

1702 01 tre 

1170202 Iglass 

1170203 plast 

1* 170204 tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer 

1703 bitumenblandinger, kulltjære og tjæreprodukter 

*170301 bitumenblandinger som inneholder kulltjære 

170302 andre bitumenblandinger enn dem nevnt i 17 03 01 

* 1703 03 kulltjære og tjæreprodukter 

1704 metaller (herunder legeringer) 

170401 kopper, bronse, messing 

1170402 aluminium 

170403 bly 

1170404 Isink 

1704 OS jern og stål 

117 04 06 tinn 

1170407 metaller i blanding 

*170409 metallavfall som er forurenset av farlige stoffer 

*1704 10 kabler som inneholder olje, kulltjære eller andre farlige stoffer 

1704 11 andre kabler enn dem nevnt i 17 04 10 

1705 jord (herunder overskuddsmasse fra forurensede byggeplasser), stein og 
mudringsslam 

*17 OS 03 ord og stein som inneholder farlige stoffer 

17 OS 04 annen jord og stein enn den nevnt i 17 OS 03 

1* 17 OS OS mudringsslam som inneholder farlige stoffer 

17 OS 06 annet mudringsslam enn det nevnt i 17 OS OS 

1* 17 OS 07 ~ernbaneballast som inneholder farlige stoffer 

117 OS 08 annenjernbaneballast enn den nevnt i 17 OS 07 

11706 isolasjonsmaterialer og asbestholdige byggematerialer 
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1*170601 asbestholdige isolasjonsmaterialer 

*170603 andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer 

117 06 04 landre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 1706 01 og 170603 

1* 170605 lasbestholdige byggematerialer 

1708 gipsbaserte byggematerialer 

*170801 gipsbaselie byggematerialer som er forurenset av farlige stoffer 

170802 andre gipsbaserte byggematerialer enn dem nevnt i 17 08 01 

1709 annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid 

1*170901 kvildcsølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid 

1*170902 avfall fra bygge- og rivingsarbeid som inneholder PCB (f.eks. tetningsmasse, 
harpiksbaserte gulvbelegg, isolerglass, kondensatorer som ilmeholder PCB) 

* 170903 annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som 
inneholder farlige stoffer 

170904 annet blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid enn det nevnt i 17 09 01 , 17 09 
02 og 170903 
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Miljøvernavdelingen 

Ragn-Sells AS avd Skårer 
Postboks 49 
2001 LILLESTRØM 

Deres ref.: Deres dato: 
Cecilie Lind 

Vår ref: 
2012/9243 
2007124527 
2012.186.T 

Saksbehandler: 
Lotte Oddaker, 
Ellen Svinndal 

RAGN-SELLS AS AVD. SKARER - TILLATELSE TIL MOTTAK OG 
MELLOMLAGRING AV FARLIG BYGGAVFALL 

Dato: 
15 .08 .2 01 2 

Fyll{esmannen i Oslo og AI{ershus har ferdigbehandlet sølmaden fra Ragn-Sells AS avd. 
Skårer, og har besluttet å gi tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig byggavfall 
etter forurensningsloven på visse vilkå ... Tillatelsen med tilhørende vill{år følger vedlagt. 

Vedtak om tillatelse 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus gir med dette tillatelse til mottak og mellomlagring av 
farlig byggavfall til Ragn-Sells AS avd. Skårer på visse vilkår. Tillatelsen følger vedlagt dette 
brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16 og § 29, og 
avfallsforskriften § 11-6. Fylkesmam1en har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved 
fastsetting av vilkårene, lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket, 
sammenholdt med fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. 

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. 
Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En 
eventuell endrings søknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomfø11. 

Tillatelsen gj elder 10 år fra dags dato. 

Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for skade, ulempe eller tap forårsaket av 
forurensning fra virksomheten jfr. forurensningsloven § 56. Vi understreker at all 
forurensning isole11 sett er uønsket, og at virksomheten plikter å redusere utslippene så langt 
dette er mulig uten urimelige kostnader. 

Vedtak om plassering i risilmldasse 
I vedtak av dato 26.11.2007 (sak sm. 2007/24527) ble anlegget i Solheimsveien 101 , gbm. 
101/94 i Lørenskog kommune, plasse11 i risikoklasse 3, jf. forurensningsforskriften § 39-6. 

Postadresse: 
Postboks 81 II Dep 
0032 OSLO 

Besoksadresse: Telefon: 22 0035 00 Saksbehandler: Lotte Oddaker 
Tordenskiolds gt 12 Telefaks: 22003658 Direkte telefon: 22 003644 
Inngang sjosiden Internett: E-post: fl11oapostl11ottak@fYlkesmannen .no 
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Etter Fylkesmannens vurdering, medfører ildce tillatelsen til mottak av farlig byggavfall noen 
vesentlig endring i de miljørisiki virksomheten representerer. Anlegget forblir derfor plassert i 
risikoklasse 3. 

Plassering i risikoklasse 3 ilmebærer at virksomheten vil bli kontrollert ca. hvert 3.-4. år og 
ellers ved behov. Inspeksjon (endagskontroll) vil medføre et kontrollgebyr på kr. 11.600,- jf. 
forurensningsforskriften § 39-6. Kontrollgebyr for revisjon (flerdagskontroll) skal følge satser 
gitt i forskriftens § 39-7. Kontrollgebyr etterfaktureres og betales til statskassen. 

Klageadgang 
Vedtakene om tillatelse og plassering i risikoklasse kan påklages til Klima- og 
forurensningsdirektoratet (Kli±) av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse, innen 
3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra vedkommende fild( eller burde 
skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den 
eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrmmes, og andre opplysninger av betydning 
for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmatmen i Oslo og Akershus. 

Søknad 
Fylkesmannen mottok 25.4.2012 (saksnr. 2012/9243) søknad fra Ragn-Sells AS om å få 
motta farlige avfallstyper i byggavfall ved sitt sorteringsanlegg i Solheimveien 101, gbnr. 
101/94 i Lørenskog kommune. Bedriften søker også om å få klargjort vilkår for mottak av 
elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) i sin tillatelse til mottak, sOltering, mellomlagring 
og omlasting av næringsavfall. 

Fylkesmannens vurdering av søknaden 
Ragn-Sells AS avd. Skårer har tillatelse fra Fylkesmannen til mottak, sortering, 
mellomlagring og omlasting av næringsavfall, gitt i vedtak av dato 26.11.2007 (saksnr. 
2007/24527, tillatelsesnr. 2007.158.T). 

Byggavfall 
Ved anlegget mottas blant annet avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet. Tillatelsen gitt 
26.11 .2007 gir ikke virksomheten lov til å motta farlig avfall, men pålegger virksomheten å 
sOltere ut farlig avfall som måtte komme inn, og sørge for forsvarlig håndtering og konekt 
viderelevering. Ved mottak av byggavfall vil det også komme farlig byggavfall. For å 
overholde vilkårene i tillatelsen, risikerer virksomheten å måtte avvise mottak av byggavfall. 

Miljøkattlegging av bygg gjør at kjennskapen til og mengden av byggematerialer med innhold 
av helse- og miljøfarlige stoffer øker. For at ild(e slikt avfall skal bli en kilde til forurensning, 
og skade helse og miljø, må det sOlteres ut som egne avfallsfraksjoner, og behandles separat 
fra øvrig avfall. Det er ønskelig at farlig byggavfall kommer inn i en kontrollert avfallsstrøm, 
og ildce havner på avveie. 

Konklusjon: 
Bedriften gis tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig byggavfall. Vilkårene innarbeides 
i samme dokument som tillatelsen for mottak, sortering, mellomlagring og omlasting av 
næringsavfall. 
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Tungmasser 
Tungmasser vil være en type avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet. Med tungmasser menes 
jord, grus, stein, tegl, betong og asfalt. Tungmasser kan være forurenset med helse- og 
miljøfarlige stoffer, men ildce nødvendigvis i så høye konsentrasjoner at tungmassene skal 
regnes som farlig avfall. Forurensete tungmasser må allikevel gis en forsvarlig håndtering, og 
det er ildce ønskelig at tungmasser med ulik type og grad av forurensning blandes sammen, 
eller blandes sammen med ildce-forurenset tungmasse. 

Konklusjon: 
Fylkesmannen innfører vilkår for mottak av tungmasser i tillatelsen for mottak, sOltering, 
mellomlagring og omlasting av næringsavfall. 

Kverning av trevirke 
Trevirke er en annen type avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet. Fylkesmannen er kjent 
med at det kvernes trevirke ved sOlteringsanlegget. CCA- og lueosotimpregnert trevirke 
regnes som farlig avfall, og bedriften kan ildce behandle denne typen farlig avfall uten 
tillatelse fra forurensningsmyndigheten (Klif). Det er viktig at impregnert trevirke sOlteres ut 
fra ildce-impregnelt trevirke. Videre må rent trevirke og overflatebehandlet (limt, malt, beiset, 
lakket) trevirke sOlteres i separate fraksjoner i forkant av kverning avhengig av nedstrøms 
anvendelse av produktet; eksempelvis har ildce forbrenningsanlegg for rene brensler l lov til å 
benytte brensel produsert av rivningstrevirke. 

Konklusjon: 
Fylkesmannen innfører vilkår for kverning av trevirke i tillatelsen for mottak, sOltering, 
mellomlagring og omlasting av næringsavfall. 

EE-avfall 
I tillatelsen gitt 26.11.2007 er vilkår vedrørende mottak av EE-avfall formulett slik at det kan 
fremstå uldart om det er eller ildce er lov å motta EE-avfall. 

EE-avfall kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, og inneholder også komponenter og 
materialer som er mulig å gjenbruke eller materialgjenvinne. Det er ønskelig at EE-avfall 
leveres inn og videreleveres som egen avfallsfraksjon, og ildce havner på avveie. 

Konklusjon: 
Vilkår for mottak av EE-avfall gis en presisering i tillatelsen for mottak, sortering, 
mellomlagring og omlasting av næringsavfall. 

Høring 
Etter Fylkesmannens vurdering av søknaden, medfører ildce mottak og mellomlagring av 
farlig byggavfall noen vesentlig endring i de miljørisiki virksomheten representerer. 
Søknaden har derfor ildce vætt sendt på høring, jf. forurensningsforsluiften § 36-6 og § 36-7, 
2. ledd punkt b. 

Tillatelsen vil bli kunngjolt på Fylkesmannens nettsider. 

1 Anlegg regulert gjennom forurensningsforskriften kap. 27 
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Annet 
For bedrifter som gis flere tillatelser til ulike aktiviteter på samme anlegg eller lokalitet, skal 
Fylkesmannen samle tillatelsene i ett og samme dokument. Som del av saksbehandlingen med 
fastsettelse av ny tillatelse for mottak og mellomlagring av farlig byggavfall, og endrete vilkår 
for mottak, sortering, mellomlagring og omlasting av næringsavfall, er tillatelsen av 
26.11.2007 gitt en annen form for å gjøre dokumentet mer oversiktlig. 

Med hilsen 

Jens Hertzberg 
for 
Are Heden 
seksjonssjef 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

Vedlegg: 

Lotte OddakeI' 
ovenngemør 

1) Tillatelse til mottak, sOliering, mellomlagring og omlasting av næringsavfall, og tillatelse 
til mottak og mellomlagring av farlig byggavfall. 

Kopi med vedlegg til: 
Lørenskog kommune Rådhuset 1470 Lørenskog 
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