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                                                          Vår ref; abs/2021       Dato 08.09.2021 

Søknad om avfallshåndtering, gjenvinning – rene masser. 
Vigorveien 10, gnr/bnr 257/245 – Orkland Kommune.  
 
På vegne av Mardahl Maskin AS søkes det om tillatelse etter § 11 og § 29 i 
Forurensningsloven, jfr forurensningsforskriften § 36 -2.  
 
I dette dokumentet gir vi en beskrivelse av planlagt virksomhet og området. Vedlagt følger 
søknadskjema samt utfyllende vedlegg.  
 
Bakgrunn og hensikt med prosjektet 
 
Mardahl Maskin AS har inngått en langsiktig leieavtale med Norsk Gjenvinning som i dag 
leier arealer av grunneier Orkanger Bygg AS.   
 
Norsk Gjenvinning har allerede en tillatelse til mottak, mellomlagring og sortering av EE-
avfall og returmetaller og mottak, mellomlagring og sanering av kasserte kjøretøy.  
Tillatelsen til Norsk Gjenvinning er gitt i 2018.  
Mardahl Maskin AS skal ivareta deres drift, herunder Norsk Gjenvinning sin tillatelse med 
tilhørende vilkår. I tillegg til nevnte tillatelse til Norsk Gjenvinning ønsker Mardahl Maskin AS 
å utnytte arealer bedre og de ønsker å etablere et mer fullverdig gjenvinningsanlegg for 
masser på de arealer som allerede er benyttet til slik type virksomhet.  
  
 
Tillatelsen til Norsk Gjenvinning skal ikke endres. Den søknaden som sendes inn nå gjelder 
masser som skal tas imot og behandles/gjenvinnes i tillegg til eksisterende tillatelse.  
 
Masser som hovedsakelig omsøkes i denne runden er plast, gravemasser, 
trær/trevirke/rivningstrevirke, røtter, greiner, asfalt og betong.  
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Illustrasjon og plan for tiltaket  
 
Nedenfor en illustrasjon over planlagt bruk av området. Se også kartvedlegg    
 
 

 
 
 
Ved innkjøringen til anlegget er det en bom, parkering og ei vekt. Området er inngjerdet. 
Mottakskontroll ved innkjøring til anlegget.  
 
Det er satt av plass til produksjons/behandlingsområde midt på; masser tømmes og 
sorteres, og evt blandes til nye fraksjoner/produkter.  
 
Lagerbåser rundt, båsene skilles med betongblokker. Høyde på betongveggene er 
mellom 2 – 4 meter. 
 
Området og båsene har fast dekke. Sluk og oljeutskiller er etablert på plassen. 
 
Norsk gjenvinning sin virksomhet, som nå skal driftes og ivaretas av Mardahl Maskin er 
området på 3000 m2 til venstre for adkomsten. (for denne delen av virksomheten foreligger 
det allerede tillatelse etter forurensingsloven)    
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Plangrunnlag og øvrige tillatelser  
Det foreligger en gammel reguleringsplan for området, den er fra 1973. Vi har sjekket med 
Orkland kommune og de opplyser at kommunedelplan for næringsarealer, vedtatt i 2017, går 
foran.  Området er i denne sistnevnte planen satt av til næringsformål og det ligger innenfor 
område N1- gamle Grønøra nord for rundkjøringa. Kommunen opplyser at 
gjenvinningsanlegg anses å være i tråd med planen.   
 
 
I tillegg til denne søknaden er det sendt inn byggesøknad til Orkland kommune for 
godkjenning av tiltaket etter reglene i plan og bygningsloven.  Vedtak er pr i dag ikke mottatt, 
dette ettersendes så snart det foreligger.   
 
 

Enkel stedsanalyse  

Området ligger ned mot Orkla og Orkdalsfjorden. Adkomst fra E 39 er via Havnevegen.  
Området er i sin helhet regulert til industri og området bærer preg av dette.  

 
                        Flyfoto over området.   
 
Det er få tilgrensende naboer. Naboliste følger vedlagt.     
 

Terrengbeskrivelse 

Terrenget er flatt og bærer preg av at det er etablert industri i området fra før. Ingen 
vegetasjon.   
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Lokaliseringsalternativer  

Det er ikke vurdert andre lokaliseringsalternativer.  
Vigorveien 10 ligger tett inntil øvrig virksomhet i bedriften, og lokalisering er i tillegg til dette 
vurdert som gunstig bla ut fra miljøhensyn. Det at det allerede foregår mottak/gjenvinning på 
deler av arealet fra før gjør valg av lokasjon forholdsvis enkelt. Bedre utnyttelse av arealer 
og mulighet for mottak av flere fraksjoner/typer masser anses som gunstig.     
 
Vigorveien 10 ligger nært sentrum, og med kommunesammenslåing til Orkland kommune, vil 
det kunne tas imot masse fra et stort omland og det er da vurdert som en fordel at anlegget 
ligger i sentrum av kommunen.  
 
 

Grunnforhold  

Området ligger i sin helhet under marin grense.  
Ut fra NVE sin database er det ikke registrert kvikkleire på området.  
 
 

Miljømessige vurderinger  

I forbindelse med gjenvinning og behandling/sortering/produksjon av masser er det 
hovedsakelig 3 former for forurensning som en må hensynta; grunnforurensning, og 
forurensning av luft i form av støv og støy.  Det vises til vedlegg for nærmere vurdering.   
 
 

Forebyggende tiltak og beredskap.  

Forebyggende tiltak for maskiner og til støv og støy ivaretas som nevnt i punkter ovenfor. 
Ved ekstraordinære utslipp og hendelser som brann, ulykke eller miljøhendelse er det 
utarbeidet en beredskapsplan. Kontroll og overvåking av utslipp anses som aktuelt bare fra 
oljeutskiller med tilknytning til kommunalt nett. Beskrivelse i vedlegg. 
 
 

Beredskapsplan og internkontrollsystem   

Mardahl Maskin AS er Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette innebærer at bedriften må oppfylle en del 
kriterier til system og oppfølging for miljø- og internkontroll. Beredskapsplan følger vedlagt.   

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anne Berit Strøm                                                           
Jurist    
Pro Invenia AS                                                                          
anne.berit.strom@proinvenia.no  
 
Kopi: Mardahl Maskin v/ Ragnar Øyum   
 
 
Vedlegg; Søknadsskjema med tilhørende vedlegg.   


