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SØKNAD OM MELLOMLAGRING AV FARLIG AVFALL STYKKGODS, VED SJØGREN
GJENVINNING I HAMMERFEST KOMMUNE.
Sjøgren Gjenvinning as er ett lokalt selskap i Hammerfest. Som har drevet med gjenvinning,
containerutleie og transport av Næringsavfall i lengere tid.
På grunn av at selskapet har fått flere forespørsler, og ønsker å tilby kunder komplette
avfallsløsninger, søkes det om tillatelse for mottak, pakking og mellomlagring av 40 tonn
stykkgods Farlig Avfall (FA) iht forurensningsloven § 11.
FA vil bli mottatt og gjort klar for videreforsendelse og lagret i egen Miljøkontainer for FA.
Kontaineren har en oppsamling i bunn for å sikre lekkasjer mot ytre miljø.
Størrelse på kontainer vil være 2 stk 20 fots kontainere.
Containere vil bli plassert på eget oppmerket område med fast dekke. Og disse vil være
avlåst til enhver tid når det ikke er personell i arbeid i området.
Det vil ikke være noe utslipp til ytre miljø i forbindelse med mottak og mellomlagring.
Avfallsfraksjoner som er planlagt å motta er:
 7011 Spilloljer
 7012 Spillolje u/refusjon
 7021 Flytende oljer fra tankrens
 7022 Forurenset masser/oljefilter
 7023 Diesel/fyringsoljer
 7042 Frost/bremsevæske
 7086 Lysstoffrør
 7092 Blybatteri
 7131 Syrer Uorganisk
 7132 Baser Uorganisk
 7261 Brannslukningsapparat
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Avfallet som blir mottatt vil være fra små lokale kunder.
Avfallet vil bli pakket i egne og godkjente beholdere for farlig avfall.
Det er foreløpig ikke planlagt mottak av avfall fra Off-Shore næringen.
Det vil ikke bli lagret mottatt avfall lengere enn 12 måneder, fra det blir mottatt til det blir
videresendt mottaksanlegg.
Årsak til at det settes opp 2 containere, er for å forhindre sammenblandinger av stoffer som
kan reagere reaktivt.
Det søkes om mellomlagring på mengder opp til 40 tonn.
Sjøgren Gjenvinning har inngått avtaler med flere anlegg for mottak av FA og for å holde
kostnader nede, og for å ha en miljømessig gevinst ved forsendelsene er det planlagt å
videresende avfallet i full lastede biler når dette blir videresendt til mottaksanlegg.
Kvalitetssikring av mottak.
Avfallet vil bli hentet fra avfallsprodusenten etter bestilling og etter kunden har innlevert
deklarasjonsskjema iht deklareringsforskriften. (Avfallsdeklarering.no)
Avfall vil bli veid, kontrollert og merket før plassering i transportbeholdere for farlig avfall, og
mellomlagret i kontainere.
Kontainere vil være merket med faresymboler for gjeldende fraksjoner som er mellomlagret.
Stoffkartotek og datablad på mellomlagret avfall vil være tilgjengelig på kontoret som vil
være i umiddelbar nærhet.

Eventuelle spørsmål eller avklaringer kan stilles til Daglig leder i Sjøgren Gjenvinning as,
Lars-Rune Bang Larsen
Telefon 90514637
Mail: larsrune@sjoegren.no

Med Vennlig Hilsen
Lars-Rune Bang Larsen
Daglig Leder
Sjøgren Gjenvinning as.
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