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Fylkesmannen i Finnmark  
Miljøvernavdelingen  
Statens Hus, Damsveien 1  
9815 Vadsø                    28. aug. 2018  

SØKNAD OM ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE FOR MOTTAKSSTASJON I VADSØ   
Masternes Gjenvinning AS (MG) søker herved om endring av tillatt mengde lagret avfall på mottaksstasjonen i 
Vadsø ved Herman Dahls gate 7 (HD7) i eksisterende utslippstillatelse (tillatelse av 26.09.2017).   
  
Opplysninger om søkerbedriften:  

Bedriftens navn:  Masternes Gjenvinning AS  
Org. Nr.:  979 128 150  
Adresse hovedkontor:  Deaunugeaidnu 165, 9845 Tana  
Telefon sentralbord:  911 08 150  
Telefon kontaktperson, Anders Ørjebu:  971 36 179  
Gnr / Bnr / Fnr på aktuell tomt  Gnr/Bnr  8/1395   
Kommune  Vadsø  
Antall ansatte totalt / avd. Vadsø  40 / 6  
Arbeidstid  7,5 timer per dag  

  
 
Grunnlag for endring av mengde mellomlagret avfall   
Vår egen internkontroll har avdekket at oppgitt mengde samtidig lagret avfall i utslippstillatelsen (35 tonn totalt 
ink. Farlig avfall), er for lav med hensyn til dagens drift. Vi har tillatelse til å mellomlagre 350 tonn matavfall, 1700 
tonn restavfall og 1500 tonn næringsavfall pr år (totalt 3550 tonn). Dette tilsvarer nesten 10 tonn pr dag. I praksis 
vil dette kunne medføre at avfallet må kjøres vekk omtrentlig hver 3. dag (forutsatt 35 tonn maksimalt 
mellomlager av avfall). Dette er ikke medregnet farlig avfall.  
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Under følger en spesifisering av hvor mye avfall det i teorien kan oppstå på mellomlager, med de 
rammebetingelser som i dag finnes i vår utslippstillatelse; 

  
a. Matavfall  

Tillatelsen tillater 350 tonn pr år (ca 0,98 tonn pr dag). Ved henting hver 14. dag vil dette tilsvare 
ca. 14 tonn pr tømming.   
  

b. Restavfall og plastavfall  
Tillatelsen tillater 1700 tonn pr år (ca 4,7 tonn pr dag). Ved henting hver 14. dag vil dette tilsvare 
ca. 65 tonn pr tømming.   
  
Plastavfall er ikke spesifisert i dagens tillatelse da dette ikke ble sortert ut tidligere og bør derfor 
ansees som en del av den tillatte mengde «restavfall» og «næringsavfall».   
  

c. Farlig avfall  
Det er i dag gitt tillatelse til å mellomlagre totalt 35 tonn farlig avfall. Det vil i praksis bety at hele 
avfallskvoten på anlegget i Vadsø kan fylles med kun farlig avfall. Vi mener at 15 tonn bør være 
tilstrekkelig for denne fraksjonen.   
  

d. Papp og papir  
Papp og papir er pr i dag ikke spesifisert i tillatelsen. Fraksjonen vil i praksis ikke utgjøre en stor 
fare for miljøet, men vil utgjøre en betraktelig andel av totalt volum og vekt på mottaksstasjonen. 
Det anslås at vi trenger opp mot 35 tonn for både papp og papir.   
  

e. Næringsavfall  
Tillatelsen tillater 1500 tonn pr år (ca 4 tonn pr dag). Denne mengden vil i hovedsak fordele seg 
på plast og papir, samt mindre mengder matavfall og farlig avfall.   

De maksimale mengdene i tillatelsen (som angitt over) vil ved normal drift ikke oppnås, men vi ønsker at det i 
praksis skal være mulig. Det er derfor ønskelig at samtidig tillatt mellomlagret mengde justeres opp, slik at den 
representerer de tillatte totale mengdene pr år. Vi ønsker ikke en stor «slump sum» for alt avfallet, men ønsker 
heller spesifisering på de ulike fraksjonene. avfallet vil kjøres inn og behandles i sykluser og vi vil derfor sjeldent 
ha fullt opp av alle de nevnte fraksjonene. Grunnen til at det søkes slik, er at det er ønskelig med spesifisering på 
hver og en fraksjon. Samtidig som det er mulig å oppnå fornuftige  
transportvolum.   
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Opplysninger om ønskede endringer til tillatelsen:  
Avfallstype  Mengde pr år  Totalt mellomlagret  

(ønsket endring)  
Disponeringsmåte  Spesifikasjon 

Matavfall – 
våtorganisk avfall  

350t  15t  Sendes til 
hovedanlegg i  
Tana  

Omlast og 
mellomlagring til 
videre forsending.   
  

Restavfall  1700t   30t   Sendes til 
hovedanlegg i  
Tana  

Omlast og 
mellomlagring til 
videre forsending  
   

Plast  Ikke spesifisert 
i tillatelsen    

35t  Sendes til 
hovedanlegg i  
Tana  

Pakking, bunting og 
mellomlagring til 
videre forsending.   
   

Farlig avfall  -  15t  Sendes til  
Perpetuum.  Mellomlagres før 

videre forsending   
   

Papp og papir  Ikke spesifisert 
i tillatelsen  

35t (papp)  
35t (papir)  Papir sendes til 

Norrkjøping. 
Papp sendes til 
Piteå.  

Pakking, bunting og 
mellomlagring til 
videre forsending.   
  

  
Vennligst ta kontakt ved spørsmål eller kommentarer knyttet til denne søknaden.  
Med vennlig hilsen   
Anders Ørjebu  
Risk Manager – ØFAS ANS/Masternes Gjenvinning AS 1 Tlf: 
971 36 179 Mail: ano@ofas.no   
                                                      
Org.nummer 979 128 150 MVA | Foretaksregistrert  


