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Oversendelse av endret tillatelse etter forurensningsloven for Bø 

Miljøstasjon AS 

Vi viser til søknad datert 21.11.2019 om endring av tillatelsen til Bø Miljøstasjon AS. 

Vedtak 

Fylkesmannen endrer Bø Miljøstasjon AS sin tillatelse til forurensende virksomhet. Den oppdaterte 

tillatelsen med krav og vilkår ligger vedlagt.  

 

Endringene i tillatelsen gjelder fra 11.08.2020. Deler av tillatelsen er tidsbegrenset fram til 

01.09.2021.  

 

Det er gitt tillatelse til selvbetjent mottak av ordinært avfall fra husholdninger og 

næringsvirksomheter. Det er i tillegg gitt en tidsbegrenset tillatelse på et år til at det selvbetjente 

anlegget kan være døgnåpent hele året som et pilotprosjekt, med noen unntak. 

Endringene i tillatelsen er gjort med hjemmel i forurensningsloven § 18 (første ledd nr. 5). 

Frister 

• 01.09.20-01.09.21 Tidsbegrenset tillatelse til døgnåpent selvbetjent gjenvinningsstasjon 

• Rapportering til Fylkesmannen av pilotprosjekt 01.12.20, 01.03.21,01.06.21 og 01.09.21 
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Annet  

Vi gjør oppmerksomme på at tildeling av tillatelse etter forurensningsloven erstatter ikke krav om 

andre tillatelser, godkjenning eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å 

innhente andre nødvendige tillatelser. 

Kort om bakgrunnen for saken  

Bø Miljøstasjon AS har søkt om å endre tillatelsen til også å drive selvbetjent gjenvinningsstasjon på 

Grivimoen. Det søkes i tillegg om at anlegget kan være døgnåpent hele året, for å øke 

tilgjengeligheten for kundene og få mer avfall til godkjent mottak. 

Bø Miljøstasjon AS har siden juni 2018 testet et konsept hvor kundene har kunnet levere avfall uten 

at anlegget er betjent, men hvor personell kan tilkalles ved behov. Kundene har lastet ned en egen 

app, hvor de har registrert seg og gjennomgått en opplæring i bruk av anlegget. Dette tilbudet har 

blitt godt mottatt av kundene og ønskes ført videre i en permanent form. Anleggets utforming eller 

drift for øvrig er ikke endret.  

Rettslig utgangspunkt  
 

Forurensningsloven 

Når Fylkesmannen vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på hvilke 

vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med 

fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen 

vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad den omsøkte virksomheten er akseptabel sett i lys av 

forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. 

  

Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Fylkesmannens 

myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-

var-tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Fylkesmannen treffer 

beslutninger som berører naturmangfold. 

  

Vannforskriften 

Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle 

vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021 med mindre det er gitt 

unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10. 

 

Nasjonalt prioriterte stoffer 

Fylkesmannen har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer (se 

vedlegg 1 i tillatelsen) slik at utslipp av slike stoffer er stanset innen 2020.   

Fylkesmannens vurdering 

Fylkesmannen har vurdert Bø Miljøstasjon AS sin søknad om endring av tillatelsen til også å omfatte 

selvbetjent og døgnåpent sorteringsanlegg for ordinært avfall på Grivimoen i Midt-Telemark 

kommune. Vi har lagt vekt på fordeler og ulemper tiltaket vil medføre. 

 

Det har siden 2018 pågått et pilotprosjekt med selvbetjent anlegg. Virksomheten har høstet gode 

erfaringer med dette tilbudet og søker om at dette kan bli en permanent del av tillatelsen. 
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Fylkesmannen har i denne perioden hatt jevnlig dialog med virksomheten, og vi har ikke mottatt 

noen klager i pilotperioden. Før prosjektet ble igangsatt konfererte vi med Miljødirektoratet, som 

ikke hadde noe innvendig annet enn at det måte være forurensningsmessig forsvarlig. 

 

Saken har vært ute til høring til berørte parter og Midt-Telemark kommune, og det er ikke mottatt 

noen høringsuttalelser som angår selvbetjent og døgnåpent anlegg. Et slikt konsept er heller ikke i 

strid med gjeldende reguleringsplan for området. 

 

Det selvbetjente anlegget styres via at kunden får tilgang via en egen app. Via appen gis det 

opplæring i hvilke type avfall som kan levers og hvordan sorteringen på anlegget foregår.  

Ved levering av avfall registreres kunden, bilnummer, type avfall og mengder før levering. Alle som 

levere avfall må registrere det over vekt. Hele anlegget er overvåket med kameraer som sikrer at 

virksomheten har kontroll på hvem som levere avfall og om avfall evt. blir feilsortert.  

Virksomheten opplever at det i liten grad er feilsortering av avfall ved bruk av det selvbetjente 

anlegget. Virksomheten har ca. 450 godkjente medlemmer. Det har i perioden juni 2018 til okt. 2019 

vært 979 innveiinger av avfall med en snitt vekt pr. levering på ca.180 kg, totalt er det levert inn 182,5 

tonn avfall. Det er registrert 7.8% avvik, som går på feil sortering og brudd på leveringstidene. 

Fylkesmannen anser at det er virksomheten som i stor grad bærer risikoen ved dette konsept med 

f.eks. feil sortering av avfallet.  

 

Virksomheten har søkt om at kundene skal kunne benytte det selvbetjente anlegget hele døgnet, 

hele året. Vi anser at en slik ordning kan være med på at flere leverer avfall til gjenvinning ved at det 

gir økt tilgjengeligheten. Virksomheten ligger gunstig til på et industriområde med god avstand til 

private boliger, slik at trafikk til og fra anlegget vil i liten grad sjenere. Siden et slikt konsept ikke har 

vært utprøvd før har vi i samråd med virksomheten blitt enig om å prøve dette ut i en tidsbegrenset 

periode på et år. Dette for å høste erfaringer både med bruk av anlegget og evt. belastninger for 

omgivelsene. For å sikre at kundene har tilgang på hjelp, er det stilt krav om at virksomheten må ha 

tilgjengelig personell som kan tilkalles ved behov. Vi har også valgt å regulere det døgnåpne tilbudet 

noe, ved å ikke tillate mottak av avfall på enkelte helligdager og høytidsdager som første påskedag, 

første pinsedag, første juledag, Kr. himmelfartsdag, 1.-mai og 17.-mai. Dette er tradisjonelle 

høytidsdager hvor det er lite aktivitet i samfunnet og Fylkesmannen ser det som naturlig 

opprettholde dette. 

 

Det er gjort en endring av støyvilkårene i tråd med retningslinjene i T-1442 slik at aktivitet gjennom 

hele døgnet nå reguleres.  

 

Virksomheten har i dag tillatelse til å motta ordinært avfall fra privat husholdninger, med unntak av 

farlig avfall, på lik linje med ordinært avfall fra næringsvirksomheter. De kan kun ta imot farlig avfall 

fra næringsvirksomheter. Ved mottak av farlig avfall skal dette deklareres og personell fra 

virksomheten må være til stede, noe det også er stilt krav om i tillatelsen. Det medfører at den 

selvbetjente delen av virksomheten kun gjelder for ordinært avfall. 

 

Ved økt aktivitet ved anlegget når anlegget ikke er bemannet er det en høyere risiko for at uønskete 

hendelser som brann kan oppstå. Det er derfor stilt eget vilkår om at virksomheten må etablere et 

brannsvarslingssystem for anlegget.  

 

Vi har ikke vurdert de forurensningsmessige sidene som avrenning og lukt på nytt da vi anser at de 

ikke blir endret nevneverdig ved en selvbetjent løsning. Så lenge virksomheten gir brukerne 

tilstrekkelig opplæring, gjennomfører stikkprøvekontroller og det bare er ordinært avfall som kan 

leveres vurdere vi at dette ikke gir endring i forurensningssituasjon ved anlegget. 
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Fylkesmannen er opptatt av at mest mulig avfall samles inn til godkjent avfallsmottak og gis en 

forsvarlig håndtering. Ved å øke tilgjengeligheten for brukerne kan det forebygges at avfall kommer 

på avveie.  

 

Begrunnelse for vedtaket 
 
Bø Miljøstasjon AS mottar ulike typer ordinært avfall og farlig avfall fra næringsvirksomheter og 

ordinært avfall fra privathusholdninger for sortering. Virksomhetene bidrar til at avfallet får en 

forsvarlig håndtering.   

 

Målet for miljømyndigheten er å øke mengde avfall som får en riktig behandling enten i form av 

materialgjenvinning, energiutnyttelse eller deponering, jf. avfallshierarkiet. Ved å øke 

tilgjengeligheten og fleksibiliteten for kundene kan dette øke graden av mengde innsamlet avfall 

som får en forsvarlig håndtering.  

 

Vi har ikke vurdert de forurensningsmessige sidene da vi anser at det ikke vil være noe vesentlig 

endring av disse. Dette handler i vesentlig grad om å teste ut et nytt konsept som ikke har vært 

benyttet i denne bransjen tidligere. Vi ser at i samfunnet ellers er det en økning av tilgjengelighet for 

ulike typer salg og tjenester som tilbys både private og næringslivet. Fylkesmannen anser at et slik 

konsept kan ha en miljømessig betydning. Vi ser at mindre kommuner ofte har begrensede 

åpningstider for sine anlegg og at dette kan være til hinder for levering av avfall f.eks. i kommuner 

med mye hyttefelter. 

 

Fylkesmannen har konkludert med at endringen er akseptabel sett i lys av forurensningslovens 

formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. Etter en samlet vurdering av de forurensningsmessige ulempene 

ved endringen sammenholdt med fordeler og ulemper endringen for øvrig vil medføre, gir vi 

tillatelse til endringen på nærmere fastsatte vilkår.  

Faktagrunnlag 

Kort beskrivelse av virksomheten og utslippene 
Bø Miljøstasjon AS ligger på Grivimoen i Midt-Telemark kommune i et område regulert til industri. 

Området har blitt benyttet til avfallsanlegg siden 90-tallet Første tillatelsen ble gitt av Fylkesmannen i 

Telemark i 21.1.1998 og har siden vært gjennom små og store endringer i takt med utvikling av 

virksomheten, gjeldende lovverk og eierskifte. Virksomheten driver i dag et sorteringsanlegg for 

næringsavfall, hvor også privat husholdninger kan lever ekstra husholdningsavfall, på samme vilkår 

som næringsvirksomheter. 

Avfallet lagres enten i containere eller på tett dekke med avrenning til sandfang og videre til 

kommunalt renseanlegg, og har ingen direkte utslipp til resipient.  

Resipientbeskrivelse og miljøtilstand 
Eiendommen ligger i nedslagsfeltet til Bøelva (016-2408-R), som er en middels, kalkfattig og humøs 

elv med god kjemisk og økologisk tilstand. Virksomheten har ikke noe direkte utslipp til resipienten. 

 

Saksgang 

Fylkesmannen behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om 

behandling av tillatelser etter forurensningsloven.  
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Korrespondanse 
• 21.11.19 Søknad om endring av tillatelsen 

Forhåndsvarsel og uttalelser 
Saken er forhåndsvarslet i samsvar med forurensningsforskriften § 36-5. Frist for å gi uttalelse var 

31.03.2020.  

 

Nedenfor følger en kort oppsummering av uttalelsene og bedriftens kommentarer til disse.  

Vi mottok 1 høringsuttalelse til saken 

• Andres Eika 

Ønske at det ble satt opp et gjerde mellom Bø Miljøstasjon AS og hans eiendom. 

 

• Bedriftens kommentar 

Virksomheten opplyser at de har vært i kontakt med Andres Eika og at gjerdet skal 

repareres/erstattes. 

Varsel om gebyr 

Virksomheten skal betale gebyr for vårt arbeid med tillatelser, jf. forurensningsforskriftens kapitel 

39. Grunnlaget for valg av gebyrsats er medgått ressursbruk hos Fylkesmannen ved behandling av 

søknaden. Ut fra opplysninger i søknaden, tar vi sikte på å treffe vedtak om gebyrsats 5 som tilsvarer 

kr. 66 600, jf. forurensningsforskriften § 39-4.  

Kommentarer til varselet om gebyr kan sendes oss inne to uker etter at dette brevet er mottatt. 

Klagerett 

Bø Miljøstasjon AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. En eventuell klage 

bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som 

kan ha betydning for saken, komme fram. 

  

Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Fylkesmannen i 

Vestfold og Telemark. 

 

 

Med hilsen 

 

Tor Fredrik Holth (e.f.) 

fagsjef 

  

 

Anne-Lene Lundsett 

senioringeniør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Vedlegg: 

1 Tillatelse med vilkår 

 

Kopi til: 

Halvor Haugland Forbergvegen 70 3803 BØ I TELEMARK 

MULTILUX EIGEDOM AS Sandavegen 19 3802 BØ I TELEMARK 

FOLKESTAD EIENDOM AS Postboks 80 3833 BØ I TELEMARK 
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BØMEK AS Sandavegen 15 3802 BØ I TELEMARK 

Ingebjørg Vik Aabø Harpetjønnlia 11 3804 Bø I Telemark 

Tormod Lie Kjødvikveien 44 4990 SØNDELED 

Andres Eika Grivivegen 54 3802 BØ I TELEMARK 

Aashild Sanda Sandavegen 36 3802 Bø I Telemark 

MIDT-TELEMARK KOMMUNE Bøgata 67 3800 BØ I TELEMARK 

NIRAS AS Bø Industriområde 2 Sandavegen 17 3802 BØ I TELEMARK 

 

 


