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Vedtak - endret tillatelse - overdragelse av virksomhet fra Oppdal Bil-
demontering til Miljøgjenvinning AS - Oppdal kommune - varsel om 
gebyr 
 
 
Tillatelse av 07.06.2013 til drift av biloppsamlingsplass i Kåsenvegen 17 overdras fra 
Oppdal Bil-demontering til Miljøgjenvinning AS. Fylkesmannen har foretatt noen 
endringer i tillatelsen. 
 
Vedtaket kan påklages. 
 
 
Vi viser til brev signert av Oppdal Bil-demontering og Miljøgjenvinning AS 05.12.2017. 
 
Saksopplysninger 
Oppdal Bil-demontering innehar en tillatelse etter forurensningsloven datert 07.06.2013 
(tillatelsesnummer 2013.157.T). I brevet av 05.12.2017 opplyses det at Oppdal Bil-
demontering skulle kjøpes og overdras til Miljøgjenvinning AS 01.01.2018. Videre i brevet 
står det at all drift og personale vil følge med over til ny bedrift og driftes av samme personer 
innenfor samme rammer, lokale og betingelser i henhold til tillatelsen som før. Endringene vil 
være en større organisasjon og flere ansatte, ifølge opplysningene i brevet. 
 
Virksomheten er etablert i Kåsenveien 17 i Oppdal kommune, og har vært i drift siden 2003. 
Området er regulert til industri. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelsen kan overdras til Miljøgjenvinning AS lagt 
vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket, sammenholdt med de fordeler og 
ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. 
 
Vurdering etter vannforskriften 
Ifølge vannforskriften § 4-6 skal tilstanden i overflatevann og grunnvann benyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 
økologisk og god kjemisk tilstand. 
 
Vannforskriften § 12 gir åpning for ny aktivitet eller nye inngrep som likevel i en liten grad kan 
påvirke tilstanden i resipienten negativt. Det kan tillates forringelse fra svært god til god 
økologisk tilstand forutsatt at visse vilkår er oppfylt.  
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I Vann-Nett er bekken som starter sør-sørøst for anlegget og har utløp i elva Ålma registrert 
med moderat økologisk tilstand. Pålitelighetsgraden er lav, og det foreligger ingen 
informasjon om hva tilstanden er basert på, eller øvrig informasjon om tilstanden. Dette er 
også tilfellet for Ålma. 
 
Virksomheten det her søkes om tillatelse for er vurdert til ikke å komme innunder 
unntaksbestemmelsene i vannforskriften § 12. Fylkesmannen vurderer det slik at tiltaket er 
av en slik art at det er mulig å rense eventuelt utslipp slik at bestemmelsen i § 4 i 
vannforskriften kan overholdes, og målene i forvaltningsplanen kan oppnås. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven 
Ifølge naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Nedenfor følger en vurdering av tiltaket i 
henhold til lovens retningslinjer. 
 
§ 8 – kunnskapsgrunnlaget 
Status på vannkvaliteten i bekken nært inntil anlegget er registrert med moderat økologisk 
tilstand i Vann-Nett. Det foreligger ingen informasjon om hva tilstanden er basert på, eller 
øvrig informasjon om tilstanden. Dette er også tilfellet for elva Ålma. I henhold til Naturbase 
er det gjort funn av fjelltistel og svarttopp øst/sørøst for anlegget. Dette er ansvarsarter, men 
er kategorisert som livskraftige. Biloppsamlingsplassen vil ikke ha nevneverdig påvirkning på 
artenes status. Det foreligger ingen øvrige registreringer om sårbare arter eller naturtyper i 
nærhet til anlegget. 
 
§ 9 – føre-var-prinsippet 
Når det gjelder biloppsamlingsplasser generelt settes det strenge vilkår for drift, og det skal 
ikke forekomme utslipp til grunn eller vann utover påslipp fra oljeutskiller til kommunalt nett. 
 
§ 10 – samlet belastning 
Bedriftens bidrag til eventuell forurensning vil ved normal drift være så liten at det ikke gir 
noen vesentlig bidrag til samlet belastning. 
 
§ 11 – kostnadene ved miljøforringelse 
Det er tiltakshaver som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet som tiltaket volder. 
 
§ 12 – miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Det skal tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering som ut fra en tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av naturmangfoldet og økonomiske forhold gis de beste 
samfunnsmessige resultatene. 
 
Bedriften plikter å redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. 
Anlegget skal benytte best tilgjengelige teknikker så langt som råd, når dette ikke medfører 
urimelige kostnader. 
 
Konklusjon 
Biloppsamlingsplasser er viktige anlegg i avfallshåndteringen. Fylkesmannen har fulgt 
virksomheten gjennom 15 år, og ser ikke at det foreligger grunn til å avslå videre drift med ny 
eier. Etter Fylkesmannens vurdering har biloppsamlingsplassen en tilfredsstillende avstand til 
nærmeste boligbebyggelse. Den ligger etablert på et industriområde, og det foreligger ikke 
kunnskap om sårbare arter eller naturtyper som vil påvirkes nevneverdig av virksomheten. 
Det er derfor sannsynliggjort at drift av anlegget ikke vil medføre irreversible konsekvenser 
for naturmangfoldet. 
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Under forutsetning av at vilkårene i tillatelsen blir oppfylt, skal ikke mottak og behandling av 
kasserte kjøretøy bidra til at vannkvaliteten i nærmeste bekk forringes. 
 
Fylkesmannen har vurdert saken og gir Miljøgjenvinning AS tillatelse etter 
forurensningsloven til mottak og behandling av kasserte kjøretøy på vedlagte vilkår. 
 
Endringer i tillatelsen 
Under saksbehandlingen har Fylkesmannen gjennomgått tillatelsen for eventuelle 
regelverksoppdateringer og andre formaliteter. Vi har sett det nødvendig å foreta noen 
endringer, som nevnes i de følgende avsnittene. Vi gjør oppmerksom på at vi kan endre 
tillatelsen dersom vi ser behov for det ved en senere anledning.  
 
Font 
Som følge av sammenslåingen av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har 
alle brev fått ny font og logo. 
 
Bedriftsdata og Fylkesmannens referanser 
På side 1 og 2 er bedriftsdata oppdatert, det vil si informasjon om ansvarlig enhet for 
tillatelsen. Også Fylkesmannens referanser er oppdatert, samt tillatelsens endringslogg. 
 
Vilkår 2.7 – Finansiell garanti 
Miljødirektoratet har i 2016 presisert at biloppsamlere ikke automatisk skal få krav om å stille 
finansiell garanti. Bakgrunnen for dette er at det vurderes at det ved en eventuell konkurs 
finnes verdier på anlegget i form av bilvrak, som vil kunne dekke opprydding og håndtering 
av farlig avfall. 
 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag har tidligere stilt vilkår om finansiell 
garanti til alle biloppsamlere i fylkene. Dette har vært i tråd med tillatelse fra Miljødirektoratet.  
 
Et krav om finansiell garanti vil bli hjemlet i forurensningsforskriften kapittel 11 om farlig 
avfall. Dersom det vil bli aktuelt å kreve finansiell garanti til Miljøgjenvinning AS vil dette 
komme som en endring av vilkår i tillatelsen på et senere tidspunkt. 
 
Vilkåret fjernes inntil videre. 
 
Vilkår 3.1 punkt I – Anlegg og drift 
Klima- og forurensningsdirektoratet er erstattet med Miljødirektoratet. 
 
Vilkår 6 – Årsrapport 
Oppdal Bil-demontering er erstattet med Miljøgjenvinning AS 
 
Vedlegg 1 – Liste over prioriterte miljøgifter 
Oppdatert liste er vedlagt. 
 
Vedlegg 2 – Mal for rapporteringsskjema 
Oppdatert kontaktinformasjon som følge av fylkesmannssammenslåingen. 
 
Frister i tillatelsen 
Tiltak Frist Vilkår 
Prøvetaking av oljeutskiller 1. februar årlig 3.1 punkt V, 6 
Beredskapsøving akutt forurensning Årlig 5.3 
Årsrapport 1. februar årlig 6 
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Ansvarsforhold 
Miljøgjenvinning AS er ansvarlig for at anlegget drives i henhold til denne tillatelsen. Brudd 
på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. 
 
Denne tillatelsen fritar ikke Miljøgjenvinning AS å innhente nødvendige tillatelser for andre 
sider av virksomheten, som for eksempel arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern med mer. 
Denne tillatelsen fritar ikke Miljøgjenvinning AS for erstatningsansvar etter de alminnelige 
erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10 andre ledd. At forurensning er tillatt utelukker 
ikke erstatningsansvar for skade, ulempe eller tap forårsaket av forurensningen, jf. 
forurensningsloven § 56. 
 
Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Krav om 
endringer kan stilles både fra forurensningsmyndighetene og bedriften. En eventuell 
endringssøknad skal foreligge i god tid før endringen ønskes gjennomført. Tillatelsen kan 
tilbakekalles eller endres, jf. forurensningsloven § 18. 
 
Vedtak 
Med hjemmel i forurensningsloven § 18 endres tillatelse av 07.06.2013 som beskrevet over. 
Ny ansvarlig enhet for tillatelsen er Miljøgjenvinning AS. Endret tillatelse følger vedlagt. 
 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 16. 
 
Høring 
Søknaden er ikke sendt på høring eller forhåndsvarslet da vi mener endringen vil være av 
mindre miljømessig betydning, jf. forurensningsforskriften § 36-9 andre ledd, bokstav b. 
Vedtaket vil bli kunngjort på Fylkesmannens hjemmeside, samt hos kommunen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig 
klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet frem eller hva 
vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal 
angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og 
andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes om 
Fylkesmannen. 
 
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. 
Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at 
vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av 
spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. 
 
Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger 
om dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen. Øvrige opplysninger om 
saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil Fylkesmannen også kunne 
gi på forespørsel. 
 
Varsel om gebyr 
I henhold til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 om 
gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven, skal 
Fylkesmannen ta gebyr for behandling av tillatelser og kontroll/tilsyn etter 
forurensningsloven. 
 
På bakgrunn av opplysninger som bedriftene har gitt i søknaden, samt tidsbruk på søknaden, 
vurderer Fylkesmannen å plassere arbeidet med tillatelsen under gebyrsats 8, jf. 
forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4 (arbeid med tillatelser). Sats 8 tilsvarer en 
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ressursbruk på 1,5 dager. Det betyr at bedriften må betale et gebyr på kr. 7800,- for 
saksbehandlingen.  
 
Eventuelle kommentarer til dette varselet kan sendes Fylkesmannen innen 2 uker etter at 
dette brevet er mottatt. Vi vil deretter fatte vedtak om gebyr. 
 
Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av Miljødirektoratet etter at 
saksbehandlingen er avsluttet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. 
 
Regelhjelp 
For informasjon om regler som kan være aktuelle for virksomheten/bedriften, viser vi til 
Miljødirektoratet sine hjemmesider www.miljodirektoratet.no, www.miljokommune.no, samt 
nettstedene www.avfallsdeklarering.no og www.regelhjelp.no. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Marit Lorvik (e.f.) 
seksjonsleder 
Klima- og miljøavdelingen 
 

Ida Frøya Svendsen 
ingeniør 
Klima- og miljøavdelingen 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
 
Vedlegg 
1 Tillatelse - Miljøgjenvinning AS 
 
 
Kopi med vedlegg til: 
Skatt Midt-Norge Postboks 2060 6402 MOLDE 
Oppdal kommune Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL 
 
 
 
 


