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Vedtak om midlertidig tillatelse til forlenget drift av avfallsanlegg - Ragn-

Sells AS avd Skårer - Lørenskog kommune 

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknaden fra Ragn-Sells AS avd. Skårer 

(heretter Ragn-Sells), og gir tillatelse til forlenget drift av avfallsanlegget deres frem til 31.12.2022, 

i påvente av en eventuell ny tillatelse. 

 

Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt.  

 

Statsforvalteren fatter vedtak om gebyr på kr 10 500,- for behandling av saken. 

 

Vedtaket om midlertidig tillatelse og gebyrfastsettelse kan påklages av berørte parter eller andre 

med rettslig klageinteresse innen 3 uker  

 

Vi viser til søknad mottatt 20.06.2022 om tillatelse til å fortsette driften ved avfallsanlegget i påvente 

av en eventuell ny tillatelse, og sakens øvrige dokumenter.  

 

Bakgrunn og søknad 

Ragn-Sells har tillatelse etter forurensningsloven til mottak, sortering, behandling og omlasting av 

næringsavfall, samt mottak og omlasting av EE-avfall og farlig byggeavfall (tillatelsesnummer 

2012.186.T). Tillatelsen ble gitt 15.08.2012, og det er ikke blitt gjort endringer i ettertid. I vedtaket er 

det fastsatt at tillatelsen gjelder i 10 år fra vedtaksdatoen. Dermed trenger Ragn-Sells ny tillatelse 

etter 15.08.2022, for å kunne fortsette driften av sitt avfallsanlegg i Solheimsveien 101 i Lørenskog 

kommune.  

 

Ragn-Sells sendte inn søknad om ny tillatelse til drift av sitt avfallsanlegg den 29.04.2022. 

Virksomheten søker i tillegg om endret gårds- og bruksnummer og tillatelse til behandling av EE-

avfall. Statsforvalteren opplyste i forvaltningsbrev av 23.05.2022 av vi forventer en 
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saksbehandlingstid på 4-6 måneder. Dette betyr at vi ikke vil bli ferdig med saksbehandlingen av 

søknaden før Ragn-Sells sin tillatelse utløper.  

 

Ragn-Sells søker derfor om midlertidig drift av sitt avfallsanlegg i Solheimsveien 101 i perioden 

15.08.2022 – 13.12.2022, og antar da at Statsforvalteren inne utgangen av året har ferdigbehandlet 

søknaden om ny tillatelse som ligger til behandling.  

 

Høring 

Søknad om midlertidig tillatelse til drift av avfallsanlegget i Solheimsveien 101 har ikke vært på 

høring.  

 

Ragn-Sells har driftet anlegget siden 2012 uten endringer i tillatelsen. Dermed vil den midlertidige 

tillatelsen ikke føre til endrede forurensningsforhold, så lenge virksomheten drifter i denne perioden 

slik som de har driftet i de 10 foregående årene.  

 

Høringen i saken vil foregå som en etterkunngjøring etter unntaksbestemmelsen i 

forurensningsforskriften § 36-9 andre ledd, punkt b). Hvis det kommer frem opplysninger etter 

etterkunngjøringen om at skaden eller ulempen ved forurensningen blir vesentlig større eller 

annerledes enn ventet da tillatelsen ble gitt, kan Statsforvalteren oppheve eller endre vilkårene i 

tillatelsen, eller sette nye vilkår jamfør forurensningsloven § 18 nr. 1.  

 

Statsforvalterens vurdering  

Generelt  

Ved avgjørelse om tillatelsen skal gis og ved fastsetting av vilkår har Statsforvalteren lagt vekt på de 

forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordelene og ulempene som 

tiltaket vil medføre.  

 

Lovgrunnlag og myndighet 

Aktuell virksomhet krever tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 29.  

 

Statsforvalteren har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for avfallsanlegg, jf. 

rundskriv T-3/12 punkt 2.2.  

 

 

Vurdering av forurensningspotensialet fra anlegget 

Statsforvalteren vurderer at en midlertidig tillatelse til fortsatt drift av avfallsanlegget innenfor 

gjeldende regulering ikke vil medføre en endring av utslippene fra anlegget, forutsatt at Ragn-Sells 

håndterer avfallet i tråd med gjeldende tillatelse og i henhold til bestemmelsene i avfallsforskriften.  

 

Vi vil gjøre en større vurdering av forurensningspotensialet i saksbehandlingen av søknaden til 

virksomheten av 29.04.2022.  
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Konsekvenser for naturmangfoldet og vurdering etter vannforskriften 

Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal 

så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 

utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.  

 

Da det allerede er en aktivitet der i dag, og det nå kun søkes om midlertidig tillatelse av eksisterende 

aktivitet inntil en eventuell ny tillatelse er gitt, har vi lagt til grunn vår tidligere vurdering av 

konsekvenser for naturmangfoldet og vurdering etter vannforskriften. Vi viser derfor blant annet til 

våre vurderinger i tillatelsene gitt 26.11.2007 og 15.08.2012.  

 

Statsforvalteren mener derfor at prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldlovens 

§§ 8 til 12 er oppfylt. 

 

I Vannforskriften § 4 følger krav om miljømål for overflatevann, ved at «tilstanden i overflatevann skal 

beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 

økologisk og kjemisk tilstand». Forholdet til vannforskriften er også ivaretatt i gjeldende tillatelse. Vi 

vurderer videre at drift på anlegget som følge av den midlertidige tillatelsen ikke vil ha en 

forringende effekt på naturmangfoldet, da tiltaket vil finne sted i et allerede opparbeidet 

avfallsanlegg og ingen nye områder tas i bruk. 

 

 

Samfunnsmessige hensyn 

Tiltaket er i henhold til gjeldende planer. Ragn-Sells er en viktig bidragsyter til at avfall fra næring blir 

riktig og forsvarlig håndtert. Statsforvalteren ser det derfor som hensiktsmessig og samfunnsmessig 

viktig at Ragn-Sells gis en midlertidig tillatelse i påvente av Statsforvalterens behandling av søknad 

om en ny tillatelse.  

 

 

Konklusjon 

Vi har vurdert søknaden og kommet frem til at samfunnsnytten virksomheten utgjør overstiger de 

forurensningsmessige ulempene knyttet til virksomheten. Det forutsettes at virksomheten drives i 

samsvar med vilkårene som følger av tillatelsen og forurensningsregelverket for øvrig. 

 

Vedtak om midlertidig tillatelse 

Statsforvalteren gir Ragn-Sells AS avd. Skårer midlertidig tillatelse til å drifte sitt avfallsanlegg ved 

Solheimsveien 101 i Lørenskog kommune. Virksomheten skal følge vilkårene gitt i tillatelse 

2012.186.T. Den midlertidige tillatelsen vil opphøre dersom en ny tillatelse blir gitt før 31.12.2022. 

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 29.  

 

Statsforvalteren har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt 

på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som 

tiltaket for øvrig vil medføre. Tillatelsen med vilkår følger vedlagt dette brevet.  

 

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 

endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.  
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At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap  

forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.  

 

Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.  

 

Varsel om fastsettelse av gebyrsats for saksbehandlingen 

Søker skal betale gebyr for vår behandling av søknaden (jf. forurensningsforskriften § 39-3). Ut fra 

opplysningene som er gitt i søknaden, har vi foreløpig plassert saken i gebyrsats 8, jf. 

forurensningsforskriften § 39–4. Saksbehandlingsgebyret i sats 8 er kr 10 500,-. Grunnlaget for valg 

av gebyrsats er ressursbruk hos Statsforvalteren i forbindelse med behandling av søknaden. 

 

Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes Statsforvalteren innen 2 

uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16. Vi fatter endelig vedtak om gebyrsats 

og ettersender faktura etter de 2 ukene er løpt.  

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse 

innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra vedkommende fikk 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 begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør 

nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren. 

 

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren 

eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller på eget initiativ beslutte at vedtaket ikke skal 

gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om 

gjennomføring kan ikke påklages.  

 

 

Med hilsen 

 

Kari Skogen 

seksjonssjef 

  

 

Malin Røyset Aarønes 

rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
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