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Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven – Vestfold 
MetallGjenvinning AS 
 
Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknaden av 19.06.2018 og har besluttet å gi virksomheten 
tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven på visse vilkår. Tillatelsen med tilhørende vilkår 
følger vedlagt. 
 
Tillatelse etter forurensningsloven gir virksomheten rett til å skrive ut vrakmelding for alle 
kasserte kjøretøy i samsvar med avfallsforskriften kapittel 4 om kasserte kjøretøy. 
_______________________________________________________________________________ 
Fylkesmannen gir med dette tillatelse på visse vilkår med hjemmel i forurensningsloven § 11, 
jf. §§ 16 og 29.  
 
At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulempe eller tap forårsaket 
av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.  
 
I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde forurensningsloven og 
produktkontrolloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er 
nevnt i tillatelsen. For informasjon om øvrige regler som kan være aktuelle for bedriften viser vi 
til www.regelhjelp.no.  
 
Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.  Også brudd på krav som 
følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter fastsatt i medhold av 
disse lovene, er straffbart. 
 
Tillatelsen kan senere endres i medhold av forurensningsloven § 18. Endringer skal være basert på 
skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor 
foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.  
 
 
Bakgrunn 
Viser til søknad av 19.06.2018 og senere korrespondanse hvor Vestfold MetalGjenvinning AS 
søker Fylkesmannen om tillatelse til drift av anlegg for gjenvinning av metaller og behandling av 
kasserte kjøretøy på Borgeskogen i Sandefjord kommune 
 
Mottak, miljøsanering og mellomlagring av kasserte kjøretøy 
Det søkes om tillatelse til mottak, miljøsanering og mellomlagring av inntil 1500 kasserte 
kjøretøy. Som en del av miljøsaneringen søkes det også om å lagre inntil 50 tonn dekk og 200 
tonn batterier. Kjøretøy som skal vrakes vil mottas og miljøsaneres på en betongplate med fall 
mot sluk som leder til oljeutskiller og videre på kommunalt nett.  
 
Miljøsanering innebærer avtapping av væsker, demontering av oljefilter, fjerning av batterier, 
avtak av dekk med fjerning av blylodd fra felg i tråd med vedlegg 1 kapittel 4 i avfallsforskriften. 

http://www.regelhjelp.no/
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Det vil også bli tatt ut deler til ombruk. Det føres journal over farlig avfall på lager, og det skal 
tilstrebes å lagre så lite som mulig. 
 
Etter miljøsanering, vil vrakene bli plassert en stund på betongplaten før de blir stablet to i 
høyden på en asfaltert flate med fall mot sluk. Sluk går etter sandfang til kommunalt nett. 
 
Mottak, sortering og mellomlagring av metallavfall 
Det søkes også om mottak av inntil 30 000 tonn metallavfall for gjenvinning. Metaller skal mottas 
på betongplate med avrenning til oljeutskiller. Metallavfall som mottas skal kontrolleres for annet 
avfall, som eksempelvis farlig avfall. Ved funn av annet avfall, skal dette returneres til avsender 
og registreres som avvik av virksomheten. 
 
Mottak, sortering og mellomlagring av EE-avfall 
Det søkes om mottak, sortering og mellomlagring av inntil 300 tonn EE-avfall. EE-avfallet skal 
etter mottak sorteres og lagres i lukkede avlåste containere. Ved fullt lass transporteres EE-avfall 
til godkjent mottak for gjenvinning. 
 
Mottak og mellomlagring av bildekk 
Det søkes om mottak og mellomlagring av inntil 50 tonn dekk. Ved mottak skal eventuelle 
blylodd fjernes og lagres i egne beholdere. Dekkene vil lagres i containere. Fulle containere 
sendes til godkjent mottak.   
 
Mottak og mellomlagring av batterier 
Det søkes om mottak og mellomlagring av inntil 200 tonn batterier. Batterier vil bli lagret i 
lukkede enheter som kan fange opp eventuelle lekkasjer. Batterier vil mellomlagres på 
betongplate eller i lagringsenhet med dobbel bunn på gruset flate. Ved fullt lass vil batterier bli 
deklarert og sendt til godkjent mottak. 
 
 
Høringsuttalelser 
Søknaden ble sendt på høring den 17.10.2018. Fylkesmannen mottok ingen uttalelser på høringen.  
 
 
Fylkesmannens vurdering  
Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter vilkår, skal det legges 
vekt på forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper 
tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11.  Kravene i vannforskriften §§ 4 - 6 og 
naturmangfoldloven § 7 legges til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvelse etter 
forurensningsloven.  
 
Utslipp til vann og grunn 
Tomten som Vestfold MetallGjenvinning disponerer er ikke tidligere brukt til næringsvirksomhet, 
men er i reguleringsplanen regulert til industriformål. Det legges derfor til grunn at det ikke 
forekommer grunnforurensning på området. For å hindre grunnforurensning fra virksomheten skal 
det etableres et fast ugjennomtrengelig dekke i form av betong hvor mottak, sortering og 
mellomlagring av avfall og kasserte kjøretøy skal foregå. Det skal også etablerers et fast dekke i 
form av asfalt eller betong for områder hvor ferdig sanerte kjøretøy skal mellomlagres. Resterende 
driftsareal skal opparbeides med fast dekke.  
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Virksomheten skal ikke ha utslipp av prosessavløpsvann. Regnvann fra rene områder skal ledes til 
områder utenfor anlegget for infiltrering i grunnen. Overflatevann fra betongplaten hvor det 
håndteres og lagres avfall skal ha avrenning til sluk og oljeavskiller før vannet sendes til 
kommunalt nett. Overflatevann på asfalterte overflater skal ha fall mot sluk og sandfang før det 
slippes på kommunalt nett. 
 
For å hindre utslipp av miljøgifter til grunn og vann er det satt krav om at alle kjøretøy skal 
saneres innen to uker, kjøretøy hvor det er påvises lekkasjer eller risiko for lekkasje skal 
miljøsaneres umiddelbart.  
 
Det stilles også krav om at det skal være en oppsamlingsløsning som fanger opp søl og lekkasjer 
som oppstår under og umiddelbart etter miljøsanering. Oppsamlede kjemikalier skal leveres til 
godkjent mottak. Fylkesmannen påpeker at oljeutskilleren ikke renser for stoffer som 
tungmetaller, kjemikalier og komponenter som er løst i vann, dvs. at bedriften må ha rutiner som 
hindrer denne type forurensning i å slippes ut via overflatevann. 
 
Det stilles krav om at EE-avfall og farlig avfall skal lagres under tak på fast ugjennomtrengelig 
dekke. Annen lagringsmåte kan benyttes dersom virksomheten kan dokumentere at valgt 
lagringsmåte gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse. 
 
Eventuelle utslipp av prioriterte miljøgifter må være så små at de er uten miljømessig betydning, 
jf. tillatelsens pkt. 2.1 og vedlegg 1. Disse stoffene er omfattet av nasjonal målsetting om stans 
eller vesentlig reduksjon av utslipp innen 2020. For å ha kontroll på forurensning til vann, skal 
bedriften ta prøver av overflatevannet i henhold til måleprogram. Analyseresultatene med faglig 
vurdering skal sendes Fylkesmannen som en del av den årlige egenkontrollrapporteringen. 
 
For å dokumentere virksomhetens utslipp skal det etableres en prøvetakingskum. 
Prøvetakingskummen skal plasseres slik at det kan tas representative prøver før overflatevannet 
ledes inn på kommunalt nett. 
 
Det settes krav om at utslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomheten ikke skal overstige 20 
mg/L. Dette kravet er i tråd med krav satt i nye tillatelser for tilsvarende virksomheter. 
Fylkesmannen påpeker at nye retningslinjer vedrørende utslippskrav iht. BAT (best avalable 
techninques) vil tre i kraft 10.08.2022. For et nytt anlegg er det naturlig å planlegge driften på en 
slik møte at eventuelle nye krav kan imøtekommes jf. §36-15.    
 
Helse og spredningsrisiko fra utslipp fra virksomheten er vurdert til å være akseptabel forutsatt at 
håndtering av overflatevann og avfall skjer i tråd med fastsatte krav. 
 
Utslipp til luft og støy 
Tillatelsen fastsetter støygrenser og stiller krav om at driften ikke skal medføre nevneverdige 
støvulemper for nærmiljøet.  
 
Virksomheten skal utarbeide støysonekart som viser støyutbredelse i rød og gul sone, 
Støysonekartene skal utarbeides i henhold til Miljødirektoratets veileder og sendes til Sandefjord 
kommune og Fylkesmannen.  
 
Arbeid som genererer mye støy, slik som trekking og lasting av containere, skal planlegges på en 
slik måte at belasting på naboer og omkringliggende virksomhet reduseres så langt det lar seg 
gjøre.  
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Ved behov skal virksomheten iverksette støy og støvdempende tiltak. 
 
Med de krav som er satt er vår vurdering at anlegget ikke vil medføre uakseptable støy- eller 
støvulemper.  
 
Brann 
Bedriften skal iverksette brannforebyggende tiltak og tiltak for å begrense omfanget av en brann. 
Om nødvendig skal mengden avfall som mellomlagres og behandles reduseres, uavhengig av 
tillatelsens rammer. 
 
Naturmangfoldloven og vannforskriften 
Området som virksomheten disponerer ligger i sin helhet inne på Borgeskogen industriområdet. 
Området er regulert til industrivirksomhet og er i dag sprengt ut og planert.  
Slik virksomheten er planlagt skal det ikke være avrenning av forurenset overvann fra 
virksomhetens områder til Borgebekken eller andre lokale bekker innen vannområdet. 
Virksomheten skal således ikke påvirke miljøtilstanden i lokale vannforekomster. 
Fylkesmannen vurderer derfor at omsøkt aktivitet ikke vil føre til negative konsekvenser for 
naturmangfoldet, og prinsippene i naturmangfoldloven. Vi kan heller ikke se at tillatelsen vil 
medføre noen endring i påvirkningen bedriften har på vannforekomsten i området. Etter vår 
vurdering er kravene i vannforskriften ikke til hinder for å gi tillatelse.  
 
 
Konklusjon 
Basert på en helhetsvurdering vedtas tillatelse etter forurensningsloven til mottak, sortering og 
mellomlagring av avfall og kasserte kjøretøy på Borgeskogen i Sandefjord. Fylkesmannen mener 
Vestfold MetallGjenvinning sitt anlegg oppfyller de nødvendige forutsetninger for en miljøvennlig 
håndtering av metaller og kasserte kjøretøy. 
 
 
Saksbehandlingsgebyr 
Fylkesmannens behandling av søknader om utslippstillatelser er omfattet av en gebyrordning, jf. 
forurensningsforskriftens kapittel 39. Bedriften skal derfor betale gebyr for vår behandling av 
søknaden. Gebyret settes etter gitte satser, som skal gjenspeile ressursbruken for behandling av 
søknaden.  
 
Vi vedtar et gebyr etter § 39-4 med sats 4 som tilsvarer kr 98 400. Faktura med 
innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager 
etter fakturadato.  
 
 
Klageadgang 
Gebyrvedtaket og punkter i tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller 
andre med rettslig klageinteresse innen tre uker. 
 
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 
Fylkesmannen.  
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En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. 
Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket 
ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet 
om gjennomføring kan ikke påklages. 
 
Med hilsen 
Miljøavdelingen 
 
  
  
Ingvar Oland Erlend Kaarstad 
Fagsjef  rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Mottakere: 
VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 
NORLUX AS 
Vestfold naturvernforbund 
SANDEFJORD KOMMUNE 
BORGESKOGEN 17 AS 
VESTFOLD NÆRINGSTOMTER AS 
HE-BORGESKOGEN AS 

 
 
Vedlegg 
1 Tillatelse - Vestfold MetallGjenvinning AS - Borgeskogen - Sandefjord 

 
 
 
 
 
 
 
 


