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Redegjørelse vedr. søknad om utslippstillatelse  
 
Søknaden omfatter oppføring av en ny lagerhall for mellomlagring av avfall på Sundquist sitt anleggsområde 
(regulert som industriområde) på Sandnes. 
 
AS Oscar Sundquist vil på vegne av Rask Retur AS drifte innhenting, omlasting og mellomlagring av 
næringsavfall.  
 
Vi legger ved en tillatelse gitt til Masternes Honningsvåg i 2014, driften er planlagt identisk utført og kan 
beskrives som følgende: 
 
 
Søknaden gjelder mottak, sortering, mellomlagring og omlasting av næringsavfall og våtorganisk avfall som 
ikke inngår i kommunens innsamlingsordning fra husholdninger. I søknaden estimerer vi en årlig behandling av 
inntil 4500 tonn næringsavfall, 200 tonn EE-avfall, 100 tonn trykkimpregnert trevirke (CCA) og 10 tonn 
våtorganisk avfall. 
 
Avfall som søkes mottat  
Følgende typer avfall søkes mottatt:  
A) Næringsavfall:  
• • fra industrivirksomhet  
• • blandet restavfall fra bygge- og anleggsvirksomhet  
• • brennbart restavfall (papir, plast, glass, tekstiler og matavfall)  
• • EE-avfall  
• • farlig avfall levert sammen med næringsavfall  
• • våtorganisk avfall som ikke inngår i kommunens innsamlingsordning fra husholdninger  
 
B) Grov- og finsortert materiale, herunder:  
• • plast/gummi  
• • stål/metall  
• • papp  
• • glass  
• • tre-avfall  
• • trykkimpregnert trevirke (CCA)  
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Avfallet skal uten unødig lagring sorteres og leveres videre til godkjent mottak så snart et passende 
transportvolum er oppnådd. Normalt skal dette gjøres i løpet av en uke.  
 
Avfallstyper 
med annen 
lagringstid: 
Avfallstype  

EAL-kode  Maksimal 
lagringstid  

Maksimal 
mengde lagret 
(tonn)  

Årlig mengde 
(tonn)  

EE-avfall  *200121  2 mnd  50  200  
*200123  
*200135  
200136  
Trykkimpregnert 
trevirke (CCA)  

*200137  1 mnd  20  100  

*170204  
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