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1 TILLATELSENS RAMME 
1.1 Kasserte kjøretøy 

Vilkårene gjelder for mottak og mellomlagring av kasserte kjøretøy 
 Inntil 20 bilvrak samtidig på lager 

 
 

2 GENERELLE VILKÅR 
2.1 Underlag for tillatelsen 

Tillatelsen er basert på følgende lover, forskrifter og veiledninger: 
 Lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) 
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 
2.2 Forurensningsmyndighet 

Fylkesmannen i Trøndelag fører tilsyn med at bestemmelsene i denne tillatelsen 
overholdes, og kan i særlige tilfeller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra vilkårene i 
tillatelsen. 
 

2.3 Anlegg og drift 
Bygningsmessige og tekniske tiltak som kreves for at anlegget kan tas i bruk for 
den aktiviteten som er nevnt i denne tillatelsen og i samsvar med vilkårene som 
er gitt her, skal være gjennomført før anlegget tas i bruk. 
 
Anlegget skal inngjerdes og holdes avlåst utenom åpningstidene. 
 
Hensetting av vrak eller annen forsøpling skal ikke forekomme utenfor mottakets 
fysiske avgrensning.  
 
Området skal ha nødvendig belysning. 
 
Bilene skal mellomlagres på fast dekke for å hindre fare for forurensning. 
 
Bilene skal fraktes til anlegget på Skage for miljøsanering uten ugrunnet opphold. 
Batterier skal følge bilen. Transporten skal foregå i tråd med relevant regelverket. 
 

2.4 Utslipp til vann og grunn 
Anlegget skal innrettes og drives på en slik måte at vann- eller grunnforurensning 
ikke oppstår. Dette forutsetter blant annet at virksomheten til enhver tid har 
oversikt over hvilket bilvrak som inneholder farlig avfall. Av samme hensyn skal 
alle faste dekker være tilknyttet avløp forsynt med oljeutskiller og sandfang. 
Dette gjelder ikke de områdene som benyttes til avtapping av andre miljøfarlige 
væsker enn olje og mellomlagring av farlig avfall. Mengden prosessavløpsvann,  
 
 



 
dvs. vann som har vært i kontakt med avfall, skal minimaliseres. Overflatevann 
fra faste dekker skal føres til samlet utslipp. Områder der det håndteres avfall 
som inneholder eller er forurenset av olje, samt vask- og avfetting av slike 
komponenter, skal ha fast ugjennomtrengelig dekke (f.eks. betong av type C45) 
og være tilknyttet sandfang og avløp med oljeutskiller.  
 
Det skal foretas utslippsmåling en ganger pr. år: 
 Prøvetakingen skal fortrinnsvis skje om høsten 
 Det bør være minst normal nedbør når utslippsmålingene foretas 
 Hver utslippsmåling skal bestå av to prøver 
 En prøve skal analyseres for olje, den skal tas på glassflaske 
 En prøve skal analyseres for tungmetaller, den kan tas på plastflaske 
 Prøvene må ikke helles om før analyse 
 Begge prøvene skal analyseres 
 Resultatene skal komme fram av den årlige rapporteringen til Fylkesmannen 

samt rapporteres til kommunen 
 

Følgende utslippsgrenser fra oljeutskilleren gjelder: 
Utslippskomponent Utslippsgrense mg/l 

THC (olje) 50 
Fe 20 
Cd 0,01 
Hg 0,001 
Pb 1 

Gjelder fra d.d. 

 
 Rapportering av prøveresultater skal skje sammen med årsrapporten, senest 
1. februar hvert år. 
 
Oljeutskilleren skal for øvrig dimensjoneres, drives og vedlikeholdes i samsvar 
med bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 15 Krav til utslipp av 
oljeholdig avløpsvann. 
 

2.5 Støy 
Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og 
rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet 
som frittfeltsverdi (døgnmiddel) ved mest støyutsatte fasade: 

 
Natt 
(kl. 06-07) 
LpAekv1h 

Dag 
(kl. 07-16) 

LpAekv9h 

45 dB(A) 55 dB(A) 

LpAekvT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall 
timer. 
 



 
Støygrensene gjelder all støy fra virksomhetens ordinære aktiviteter, inkludert 
intern transport på virksomhetsområdet og lossing/lasting av råvarer og 
produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport 
av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. 
 
Ved klager kan det bli aktuelt å be bedriften dokumentere støy fra egen 
virksomhet ved fremlegging av en støyberegning. Bedriften kan bli pålagt å varsle 
naboene om lasting/støyende aktivitet før kl 07.  
 

2.6 Nærmiljø 
Det må iverksettes tiltak for å hindre flygeavfall, lukt og skadedyr.   
 

2.7 Avfallshåndtering 
Håndteringen av miljøfarlige væsker og annet farlig avfall som medfølger de 
kasserte kjøretøyene eller genereres av virksomheten for øvrig, skal skje i 
henhold til avfallsforskriften kapittel 11 Farlig avfall. Farlig avfall skal være merket 
og lagret slik at det er sikret mot adgang fra uvedkommende. Lagerområdet skal 
ha fast dekke eller tilsvarende slik at eventuelle lekkasjer kan oppdages og bli 
samlet opp. Hvis containere benyttes, skal disse være i samsvar med 
bestemmelser som til enhver tid gjelder for disse. Det skal finnes et tilstrekkelig 
lager med absorpsjonsmidler og annet utstyr for å ta rede på søl, inkludert 
verneutstyr, i tilknytning til lagerområdene. Oppsamlet søl skal håndteres som 
farlig avfall. 

 
2.8 Kompetanse og opplæring 

Selskapet har plikt til å påse at anleggene drives med kompetent personale.  
Personell som håndterer farlig avfall skal holde seg oppdatert i forhold til 
gjeldende regler og normer samt utvikle sin kompetanse om stoffer og avfall som 
håndteres ved anlegget.  
 

2.9 Internkontroll 
Selskapet plikter gjennom instrukser, jevnlig tilsyn, egenkontroll og andre tiltak å 
sikre at vilkårene i denne tillatelsen til enhver tid er oppfylt. For øvrig vises det til 
de bestemmelsene som gjelder i forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). 
 

2.10 Miljørisikovurdering 
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikovurdering av sin virksomhet. Potensielle 
kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisiko-
vurderingen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten 
som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader 
inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede 
produksjonsforhold skal miljørisikovurderingen oppdateres. Bedriften skal ha 
oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de 
helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. 



 
 

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

 
2.12 Plikt til forebyggende vedlikehold 

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede 
utslipp skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha 
utslippsmessig betydning. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være 
dokumentert. (Jf. Internkontrollforskriften § 5 punkt 7) 

 
2.13 Beredskap og uforutsette miljøulemper 

Det skal være utarbeidet en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal utarbeides 
på bakgrunn av en risikovurdering for alle aktiviteter som selskapet står ansvarlig 
for.  
 
Utstyr for brannslukking skal være tilgjengelig. 
 
Dersom driften av anleggene forårsaker uforutsette miljøulemper for 
omgivelsene, kan forurensningsmyndigheten pålegge selskapet å foreta 
nødvendige endringer i anlegg og drift, og eventuelt stanse hele virksomheten 
eller deler av denne for kortere eller lengre tid. 
 
Forurensningsmyndigheten kan pålegge selskapet å sørge for eller bekoste 
undersøkelser eller lignende tiltak for å fastslå om og i hvilken grad virksomheten 
fører til eller kan føre til forurensning, klarlegge årsaken til eller virkningene av 
inntrådt forurensning eller klarlegge hvordan forurensningen kan motvirkes. 
 

2.14 Journalføring 
Det skal føres journal, minimum ukentlig, over håndteringen av mottatte bilvrak, 
og tilhørende farlig avfall, for å ivareta bedriftens og myndighetenes behov for 
dokumentasjon.  
Driftsjournalen skal oppbevares i minst 5 år og skal forevises på forlangende 
forurensningsmyndigheten. 
Det skal føres driftsjournal der bl.a. følgende forhold skal registreres: 
 dato for mottak av kasserte biler 
 oversikt over viderelevering 
 for farlig avfall skal dessuten deklarasjonsnummer, avfallstype (EAL-kode), 

fareklasse, mengde og antall kolli registreres. Det skal også noteres i 
journalen når avfallet forlater plassen og hvor det skal leveres. 

 oversikt over tømming av sandfang, oljeutskiller og oppsamlingstank med 
mengder og tømmefirma og hvordan dette avfallet er disponert. Kvittering fra 
avfallsmottaker skal kunne fremlegges. 

 eventuelle avvik fra vilkårene i denne tillatelsen eller gjeldende regelverk 



 
Forurensningsmyndigheten kan pålegge virksomheten å oversende oss eller 
andre, kopier eller sammendrag av alle journaler. 

 
2.15 Årsrapportering 

Selskapet skal innen 1. februar hvert år sende skriftlig rapport til Fylkesmannen 
for forrige kalenderår.  
Årsrapporteringen skal gi opplysninger om: 
 antall kjøretøy som er mottatt totalt i løpet av året og på lager pr 31.12. 

 
I tillegg skal bedriften evaluere effekten av gjennomførte tiltak og vurdere 
forbedringspunkter som ytterligere kan redusere miljøbelastningen. Dessuten 
skal eventuelle avvik fra denne tillatelsen, aktuelle lover eller forskrifter, som er 
registrert i løpet av året rapporteres. 
 
 

2.16 Uhindret tilgang til anleggene 
Selskapet plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de 
etater og institusjoner disse bemyndiger, inspisere anleggene og virksomheten til 
enhver tid, og dessuten, uten hinder av taushetsplikt, gi forurensnings-
myndigheten de opplysninger som er nødvendig for at den kan utføre sine 
gjøremål, jf. forurensningsloven §§ 49 og 50. 
 

2.17 Tvangsmulkt 
Med medhold i forurensningsloven § 73 kan forurensningsmyndigheten fastsette 
tvangsmulkt for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen. 
 

2.18 Overtredelse av vilkår 
Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensnings-
loven. Ved overtredelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet til denne kommer 
forurensningslovens kapittel 10 til anvendelse, dersom forholdet ikke påtales 
etter strengere straffebestemmelser. 

 
2.19 Ansvarsforhold 

Denne tillatelsen fritar ikke selskapet for innhenting av tillatelser for andre sider 
ved virksomheten på anleggene som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og 
eksplosjonsvern mv. 
 
Tillatelsen fritar ikke anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige 
erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10, 2. ledd. 
 
Oppfyllelse av denne tillatelsen skal skje på en slik måte at arbeidsmiljøet ved 
anlegget ikke blir forverret. Dersom selskapet mener at vilkår ikke kan 
gjennomføres på grunn av dette, plikter dere straks å underrette 
forurensningsmyndighetene, som i så fall kan gjøre de endringer i tillatelsen som 
er nødvendig. 



 
Dette vilkåret er ikke til hinder for at det med hjemmel i annen lovgivning blir stilt 
ytterligere krav til arbeidsmiljøet eller sikkerheten. 
 

2.20 Nedleggelse eller driftsstans 
Dersom anlegget nedlegges eller stanses, skal det gis melding til forurensnings 
myndigheten dersom virksomheten kan medføre forurensninger etter 
nedleggelsen eller driftsstansen. Dersom virksomheten har vært nedlagt eller 
stanset i mer enn 1 år, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten og 
denne tillatelsen vil trekkes tilbake. 
 

2.21 Salg av kasserte kjøretøy som det er utbetalt vrakpant for  
Det er ikke tillatt å selge, eksportere, sende ut på markedet eller sette på veien 
igjen kasserte kjøretøy som det er utbetalt vrakpant for. Overtredelse kan i tillegg 
til politianmeldelse medføre at tillatelsen inndras. 


