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7301 ORKANGER 
 
 

  

Tillatelse - endret - kasserte kjøretøy - returmetaller - EE-avfall - Stena 
Recycling AS avd Orkanger - Orkland kommune 

 
Oversendelse av oppdaterte vilkår for Stena Recycling AS avd Orkanger. Mottak, sortering, sanering 
og mellomlagring av kasserte kjøretøy, returmetaller og EE-avfall i Vigorvegen 57 på Grønøra Vest 
Industripark. Endringene i vilkår for tillatelse gjelder fra dags dato. 

 
 
Fylkesmannen viser til søknad fra Stena Recycling AS avd Orkanger (Stena Orkanger) den 28.1.2020. 
De søker om å få endret juridisk enhet, samt justert og presisert mengder og typer EE-avfall og EE-
avfall som er farlig avfall (batterier). Fylkesmannen har mottatt bedriftens årsrapport for 2019 og tar 
opplysningene til etterretning. Finansiell garanti blir behandlet i eget vedtak. 
 
Vedtak 
Fylkesmannen i Trøndelag endrer tillatelsen av 30.1.2018, tillatelse nummer 2018.0050.T. Tillatelsen 
gjelder mottak og sanering av kasserte kjøretøy, returmetaller, EE-avfall og farlig avfall (batterier). 
Endringen er i hovedsak en presisering av skille mellom EE-avfall og EE-avfall (batterier) som er farlig 
avfall. 
 
Tillatelsen gis i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 
(forurensningsloven) § 11 jf. § 16, og endres i medhold av forurensningsloven § 18 første ledd punkt 
2 og 5. Vedleggene til tillatelsen er en del av de juridiske kravene. 
 
Redegjørelse 
Industriutslippsdirektivet (IED) trådte i kraft 6. januar 2013. Direktivet er tatt inn i norsk rett gjennom 
forurensningsforskriften kapittel 9 og 36 og avfallsforskriften kapittel 10.  
 
Til støtte for gjennomføring av IED lages et såkalt BREF (BAT-referansedokument) som beskriver 
beste tilgjengelige teknikker for en sektor eller bransje, kalt BAT-konklusjoner. 
 
Den 10.1.2020 sendte Fylkesmannen ut varsel om vedtak om å vurdere om vilkårene i bedriftens  
tillatelse må oppdateres i henhold til beste tilgjengelige teknikker (BAT-konklusjonene) og tilhørende  
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utslippsgrenser (BAT-EAL). 
 
Det er behandlingskapasitet/lagringskapasitet (tillatelsens ramme) som avgjør om Stena Orkanger er 
omfattet. For avfallsbehandling og dette er beskrevet i forurensningsforskriften kapitel 36, vedlegg I, 
punkt 5.1, 5.3 og 5.5. Fylkesmannen vurderte at Stena Orkanger sin tillatelse har en ramme som gjør 
at dere er omfattet av BAT-konklusjonene for avfallsbehandling, punkt 5.5. 
 
Fylkesmannen varslet også pålegg om å redegjøre for hvilke av BAT-konklusjonene som er relevante 
for dere, og om virksomheten driver i tråd med tilhørende BAT-AEL. 
 
Den 28.1.2020 søker Stena Orkanger om endring av sin tillatelse. Bedriften ønsker en presisering av 
skille mellom EE-avfall og EE-avfall (batterier) som er farlig avfall, for å på den måten ha en ramme i 
sin tillatelse som gjør at bedriften ikke er omfattet av kravet om beste tilgjengelige teknikker (BAT-
konklusjonene) og tilhørende utslippsgrenser (BAT-EAL). 
 
Fylkesmannen tolker bedriftens søknad dit hen at Stena Orkanger sin vurdering er at virksomheten 
ikke er omfattet av IED. Fylkesmannen tar vurderingen til etterretning. Bedriftens vurdering vil ligge 
til grunn ved tilsyn og fremtidig saksbehandling. 
 
Den 9.3.2020 sendte Fylkesmannen ut et forslag til nye vilkår for anlegget. Forslaget gikk til 
kommunen og bedriften, frist for kommentarer til Fylkesmannen ble satt til 20.3.2020. 
 
Fylkesmannen har ikke mottatt kommentar fra kommunen. Bedriften har kommentert at tillatelsen 
må få navnet på riktig avdeling, Stena Recycling AS avd Orkanger, og at de nye punktene i vilkåret om 
årsrapportering bør beskrives som farlig avfall ikke EE-avfall. Bedriften skriver også at: dette stemmer 
heller ikke helt med årsrapporteringen i Altinn (man trenger ikke beskrive hvilken bedrift/anlegg som har 
mottatt det farlige avfallet). 
 
Tillatelsen endres i tråd med foreslåtte vilkår og innspill fra bedriften.  
 
Det gjøres følgende endringer i vilkårsdelen, samt at risikoklasse er fjernet fra vilkårsdelen:  
 
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år (30.1.2022) etter at tillatelsen 
er trådt i kraft, skal bedriften sende Fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at 
Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 
 
Bedriftsdata 

Bedrift / ansvarlig enhet Stena Recycling AS avd Orkanger 

Gnr./bnr. og beliggenhet 257/206 og 237, Vigorvegen 7, Orkland kommune 

Postadresse Vigorvegen 57, 7300 Orkanger 

Kommune og fylke Orkland kommune, Trøndelag fylke 

Org. nummer (bedrift) 983 594 506/ 822 830 722 

NACE-kode  38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 
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Fylkesmannens referanser 
Arkivkode Anleggsnr. Tillatelsesnr. 
2018/484 5059.0053.01 2018.0050.T 

 
 
 
Vilkår 1.1 Tillatelsens ramme 

 Årlig ramme Mellomlagret på anlegget 
Returmetaller 40 000 tonn 10 000 tonn 
Kasserte kjøretøy 2 000 tonn 1000 tonn 
EE-avfall 4 000 tonn  400 tonn  
Farlig avfall (7092 blybatterier, 7093 
usorterte småbatterier, 7094 Ni-Cd 
batterier,  7082 batterier som inneholder 
kvikksølv, 7084 Cd-batterier, 7086 
lysstoffrør) 

1 000 tonn 50 tonn 

 
Vilkår 3.3 Miljøsanering og håndtering av farlig avfall fra kasserte kjøretøy 
Tekniske minimumskrav for behandling, vedlegg 1 til avfallsforskriften kap. 4 stiller krav til hvordan 
vrakene skal behandles. 
 
Oppbevaring og behandling skal utføres på en slik måte at det i størst mulig grad unngås skader på 
komponenter som inneholder væsker eller på komponenter og deler som kan gjenvinnes. 
 
Før pressing skal bensintanken/drivstofftanken punkteres. 
 
Det er tiltakshavers ansvar å følge med om vedlegg 1 til avfallsforskriften kap. 4 blir endret og følge opp 
eventuelle nye krav. Det forventes at det snart vil komme krav om fjerning av glass og store 
plastkomponenter. 
 
Bedriften skal sørge for å drive virksomheten på en slik måte at den kan dokumentere for myndighetene at 
miljøfarlige væsker og annet farlig avfall fjernes fra vrakene senest før pressing og tas forsvarlig hånd om. 
 
Håndteringen av miljøfarlige væsker og annet farlig avfall som medfølger de kasserte kjøretøyene eller 
genereres av virksomheten for øvrig, skal lagres slik at man unngår sammenblanding av ulike typer og 
unngår utslipp til resipient. 
 
Farlig avfall som ikke utnyttes på stedet skal deklareres og leveres til særskilt destruksjons- eller 
behandlingsanlegg eller oppsamlingsplass for farlig avfall. Levering av farlig avfall skal registreres i 
avfallsdeklarering.no. 
 
Øvrig avfall skal leveres til godkjent mottak. 
 
Bedriften har fått tillatelse fra Fylkesmannen til å motta batterier utover de som kommer inn med 
kjøretøyene som blir mottatt for sanering.  
 
Tynnskrapstålet i bilvrakene skal leveres til godkjent mottak for fragmentering og gjenvinning av kasserte 
kjøretøy. 
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Vilkår 3.7 Finansiell garanti 

Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall skal ha en finansiell sikkerhet til dekning av kostnader 
med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved 
betalingsproblemer. 
 
Sikkerhetsstillelsen skal dekke de kostnader som maksimalt kan tenkes å oppstå når det farlige avfallet 
skal tas hånd om på en forsvarlig måte, inkludert utgifter til f.eks. transport. Beregningen av 
sikkerhetsstillelsens størrelse skal basere seg på hvilke typer farlig avfall anlegget kan motta, og hvor stor 
mengde farlig avfall som maksimalt kan lagres i henhold til anleggets tillatelse. 
 
Så snart som mulig etter at anlegget har fått tillatelse og denne er oversendt til anlegget, skal 
sikkerhetsstillelsen sendes forurensningsmyndigheten for godkjenning. Uten en godkjent sikkerhetsstillelse 
kan det ikke mottas farlig avfall ved anlegget, med mindre særlige forhold foreligger, og Fylkesmannen 
innvilger midlertidig utsettelse av kravet. 
 
Virksomheten skal hvert femte år, eller oftere, dersom forurensningsmyndigheten krever det, vurdere om 
sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene med å ta hånd om alt farlig avfall ved 
virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Når vurderingen er foretatt, 
skal den rapporteres til forurensningsmyndigheten i forbindelse med virksomhetens egenrapportering. 
 
Vilkår 6 årsrapport 
Stena Recycling AS avd Orkanger skal innen 1. mars hvert år sende skriftlig rapport til Fylkesmannen for 
siste kalenderår. Rapporten kan sendes i Altinn eller på eget skjema. 
 
Vilkåret om årsrapportering er ikke tatt med i sin helhet, kun endringen. Det vil komme til tre 
punkter om farlig avfall: 

 Mengder og typer farlig avfall som er mottatt på anlegget 
 Mengder og typer farlig avfall som er levert videre, og hvilken bedrift/ anlegg som har mottatt 

EE-avfallet 
 Mengder og typer farlig avfall på anlegget per 31.12 

 
Fylkesmannens vurdering 
Den opprinnelige tillatelse er datert 30.1.2018. 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 30.1.2018 er 
vedlagt. 
 
Tillatelsen gjelder mottak og sanering av kasserte kjøretøy, returmetaller, EE-avfall og farlig avfall 
(batterier). Endringen er i hovedsak en presisering av skille mellom EE-avfall og EE-avfall (batterier) 
som er farlig avfall, og ikke en økning i mengde avfall eller returmetaller inn på anlegget. Stena 
Orkanger har ikke tatt i bruk vilkårene som omhandler mottak og sanering av kasserte kjøretøy. 
Fristen for å ta i bruk hele eller deler av tillatelsen er endret til 4 år, fra tillatelsen ble gitt første gang. 
Dette er samme frist som miljømyndighetene ofte setter til nye anlegg. 
 
Endringen har vært på høring til kommunen, men det har ikke kommet noen merknader. Bedriften 
har kommet med presiseringer underveis i prosessen.   
 
Fylkesmannen ønsker informasjon om hvor avfallet er levert (nedstrøms løsninger), dette gjelder 
også EE-avfall, og EE-avfall som er kategorisert som farlig avfall. 
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Konklusjon 
Fylkesmannen har vurdert søknaden og endrer Stena Orkanger sin tillatelse etter 
forurensningsloven til virksomhet i Orkland 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. 
 
Tillatelsen med nye vilkår vil bli publisert på Fylkesmannen sin hjemmeside etter at vedtaket er 
oversendt bedriften. 
 
Vedtak 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. 
 
Stena Recycling AS avd Orkanger er i brev av 9.3.2020 varslet om gebyr for Fylkesmannens 
saksbehandling. Fylkesmannen har ikke mottatt noen kommentarer på dette varselet. 
 
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.  
 
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 

  
 
Sigrid Lund Drage 
seniorrådgiver 
Klima- og miljøavdelingen 

   
Dokumentet er elektronisk godkjent 



  Side: 6/6 

Vedlegg 
1 Tillatelse av 14.9.2018 - kasserte kjøretøy - returmetaller - EE-avfall - Stena Recycling AS avd 

Trondheim- Grønøra - Orkdal kommune 
2 Vilkår for endret tillatelse - kasserte kjøretøy - returmetaller - EE-avfall - Stena Recycling AS avd 

Orkanger - Orkland kommune 
 
 
Kopi med vedlegg til: 
Stena Recycling AS avd 
Orkanger 

   

 
 


