ÅRBOGEN TRANSPORT AS
Tonomhaugen
7170 ÅFJORD

Vår dato:

Vår ref:

23.03.2020

2019/4597

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Sigrid Lund Drage, 73 19 92 09

Tillatelse - endring av ansvarlig enhet - Kleivan industriområde - Årbogen
transport AS - Åfjord kommune
Oversendelse av oppdaterte vilkår for Årbogen Transport AS. Omlasting og mellomlagring av avfall
på Kleivan industriområde. Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Fylkesmannen viser til søknaden fra Ragn Sells AS datert 20.11.2019. Ragn Sells AS søker om å endre
juridisk enhet på tillatelsen av 25.3.2019 til Årbogen Transport AS.
Vedtak
Fylkesmannen i Trøndelag endrer juridisk enhet på tillatelsen av 25.3.2019, tillatelse nummer
2019.0758.T fra Ragn Sells AS til Årbogen Transport AS. Tillatelsen gjelder omlasting og
mellomlagring av avfall på gnr. 58, bnr. 277 og 313 på Kleivan industriområde i Åfjord kommune.
Tillatelsen gis i medhold av vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6
(forurensningsloven) § 11 jf. § 16, og endres i medhold av forurensningsloven § 18. Vedleggene til
tillatelsen er en del av de juridiske kravene.
Redegjørelse
Det gjøres en endring i vilkårsdelen (nytt firma), samt at risikoklasse fjernes.
Fylkesmannens vurdering
Den opprinnelige tillatelse er datert 25.3.2019. Fylkesmannen gjør ikke nye vurderinger av forholdet
til annet lovverk i dette vedtaket, men mener at vurderingen etter vannforskriften og
naturmangfoldloven i det opprinnelige vedtaket står seg. Oversendelsesbrevet datert 25.3.2019 er
vedlagt og en del av de juridiske kravene i denne tillatelsen.

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 764 350
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Konklusjon
Fylkesmannen har vurdert søknaden og endrer tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet i
Åfjord kommune som omsøkt og på vedlagte vilkår.
Fylkesmannen 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 vil medføre. Ved fastsetting av vilkårene har Fylkesmannen videre lagt til grunn hva som kan
oppnås med best tilgjengelige teknikker.
Varsel om gebyr for saksbehandlingen
I henhold til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 39 om gebyrer
til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven, skal Fylkesmannen ta
gebyr for behandling av tillatelser og kontroll/tilsyn etter forurensningsloven.
På bakgrunn av opplysninger som bedriftene har gitt i søknaden, samt tidsbruk på søknaden,
vurderer Fylkesmannen å plassere arbeidet med tillatelsen under gebyrsats 8, jf.
forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4 (arbeid med tillatelser). Det betyr at bedriften må betale et
gebyr på kr. 9 900,- for saksbehandlingen.
Eventuelle kommentarer til dette varselet kan sendes Fylkesmannen innen 2 uker etter at dette
brevet er mottatt.
Vedtak om gebyr gjøres når fristen for å kommentere varselet har gått ut. Det er Miljødirektoratet
som vil sende ut gebyr når vedtaket er gjort.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse
innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet frem 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 Fylkesmannen.
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.
Innsyn
Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om
dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen.

Med hilsen
Marit Lorvik (e.f.)
seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Sigrid Lund Drage
seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen
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Vedlegg
1 Oversendelsesbrev av 25.3.2019 - tillatelse - omlasting av avfall - Årbogen Transport AS - Ragn
Sells AS - Åfjord kommune
2 Vilkår for tillatelse - endring av ansvarlig enhet - Kleivan industriområde - Årbogen Transport AS
- Åfjord kommune

Kopi til:
Ragn Sells AS

