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Fylkesmannen i Trøndelag 
fmtlpost@fylkesmannen.no 
 
Att: Ida Frøya Svendsen / fmtlisv@fylkesmannen.no 

 
Nyhavna, 23.04.2020 

 

SØKNAD OM ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE NR 2018.1092.T 

 
Vi ønsker med dette å søke om tillatelse til å motta og mellomlagre og videresende 
kasserte blybatterier (EAL 16 06 01) i tillegg til hva vår utslippstillatelse 2018.1092.T 
innebefatter fra før av.  

Det søkes om lagringsmengde på anlegget for kasserte blybatterier til å være 100 tonn 
(mottatt mengde vil variere). 

 

Virksomhet: Norsk Gjenvinning Metall AS, avd. Trondheim 
Beliggenhet/gateadresse: Kobbesgate 12, 7042 Trondheim 
Lokalisering av anlegg:  UTM sone 32, øst: 570883, nord: 7035531 
NACE-kode og bransje 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for metallgjenvinning 
Kommune/Fylke Trondheim kommune, Trøndelag fylke 
Org.nr./bedriftsnummer 980 888 460 

 

Informasjon om anlegget: 
 
Anlegget har følgende teknisk utstyr: 

 Hitachi 350, lastemaskin 
 Fuchs 340 Mhl, lastemaskin (x 2) 
 Fuchs 320 Mhl, lastemaskin 
 Kubota kx080, lastemaskin 
 Komatsu Wa 380 hjullaster 
 Huyndai, truck 
 Daewo, truck 
 ZDAZ saks, elektrisk 
 Volvo Fm480 Liftbil 

Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Trondheim har i dag 7 heltidsansatte og området er på ca. 11,6 mål. 

Anlegget er inngjerdet, låst utenom arbeidstid, er kameraovervåket og er tilknyttet vekterselskap. 

Anlegget er utstyrt med fast dekke (asfalt) der det foregår lagring, sortering og/eller behandling. På steder 
hvor det foregår skjæring, pressing, demontering, miljøsanering eller annen aktivitet som kan medføre 
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forurensning skal det være fast ugjennomtrengelig dekke (betong). Dekket skal ha fall mot sluk som er 
tilknyttet oljeutskiller eller tett kum. Anlegget har eget måleprogram i henhold til kravene i tillatelsen.  

Driftstid: 
Anlegget drifter man- fredag kl. 07:00 -15:00. I henhold til tillatelsen gjelder ordinær drift mellom kl. 06:00 
og 21:00 og drift er ikke tillatt på lørdag, søndager eller offentlige hellig- eller høytidsdager. 
 
Mottak av blybatterier: 

 Mottak av blybatteriene er farlig avfall og vil bli håndtert i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11 
om farlig avfall. 

 
Lagring av blybatterier: 

 Blybatterier skal lagres innendørs og beskyttet for alle værforhold.  
 Blybatteriene skal lagres på fast dekke (tilknyttet oljeutskiller) med mulighet for oppsamling av søl 

og spill fra skadede batterier. 
 Blybatteriene vil være dekket av vår beredskapsplan hvor vi har tilstrekkelig med absorbenter og 

beholdere for håndtering av syre og skadede batterier.  
 Se vedlagt prosedyre for håndtering av kasserte blybatterier 

 
  

Miljøsanering: 
Miljøsanering foregår på tett dekke med avrenning til oljeutskiller, under tak.  
Farlig avfall oppbevares på egnet sted, merket emballasje, og leveres godkjent mottaker min. 1 gang pr. 
år.  
 
Støy: 
Driften genererer ikke nevneverdig støy, men vil allikevel overvåkes i internt måleprogram.  
 
Internkontroll: 
Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Trondheim er sertifisert iht. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og 
OHSAS 18001:2007.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
Norsk Gjenvinning Metall AS, avd. Trondheim 
 
 
    
           Torgrim Aalmo 
 Distriktssjef Region Midt / Nord      
 
 
Vedleggs oversikt: 

Nr. Innhold 
1 Prosedyre for håndtering av 

kasserte blybatterier 
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Nyhavna, 23.04.2020 

Tilleggsinformasjon 

 

Ut ifra vår eksisterende tillatelses (Utslippstillatelse 2018.1092.T) punkt 5.4 «Kasserte kjøretøy» mener 
vi at anlegget allerede er satt opp til å kunne motta og mellomlagre og videresende kasserte 
blybatterier, da utformingen av anlegget er tilpasset denne aktiviteten under mottak av kasserte 
kjøretøy.  

Vi håper derfor på en rask saksgang, samt positiv tilbakemelding! 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen, 

Norsk Gjenvinning Metall, avd. Trondheim 

 

       Torgrim Aalmo    

Distriktssjef Region Midt / Nord


