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Hei Guro
 
Viser til tidligere søknad. Vedlagt følger to separate oppdaterte søknader på skjema, en på asfalt og en på
hardplast og treverk. Vi har også endret litt størrelsene på omsøkt lagringsplass og plassering i Breihjellen.
Skulle noe mangle eller være uklart, så er det bare å ta kontakt J
 
Med vennlig hilsen

 
KARI MERETE MOEN VOLLE
Daglig leder  –  J.O. Moen Miljø AS
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NS‐EN ISO 9001:2015 og NS‐EN ISO 14001:2015 Sertifikat nr. 781

 
 
 

Fra: Gjenstad, Guro Eidskrem <fmmrgugj@fylkesmannen.no> 
Sendt: 28. september 2018 10:13
Til: Kari Merete Moen Volle <kari@jo‐moen.no>
Emne: Ang. søknad om mottak av asfalt og hub for treverk og plast
 
Hei!
 
Jeg viser til søknaden dere sendte tidligere i september. Den bør inneholde informasjon om mengder avfall som
skal mottas og lagres i tillegg til maksimale lagringstider. Jeg savner også et kart som viser bedre hvor anlegget
ligger (kart over et større område) og en liste over naboer. Dere kan se vårt søknadsskjema der det går fram
hvilken informasjon vi etterspør. Bruk gjerne skjemaet og legg ved eventuelle beskrivelser som vedlegg. Skjemaet
finner dere under S her: https://www.fylkesmannen.no/nn/More‐og‐Romsdal/Skjema1/?
c=Milj%c3%b8+og+klima. Det heter «Søknadsskjema, avfallshandtering». Jeg ser at den første delen med
avkryssing av hva slags aktivitet det dreier seg om, ikke passer helt i deres tilfelle, men alle de aktuelle
fraksjonene kan tas med i dette skjemaet. Fyll ut de delene av skjemaet som  er relevante.
 
 
Med hilsen
 
Guro Eidskrem Gjenstad
senioringeniør
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Postboks 2025, 6404 Molde
Tlf.: 71 25 84 29, mobil: 48 60 52 85
E‐post: guro.gjenstad@fylkesmannen.no
Web: www.fylkesmannen.no/mr
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