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John Barlindhaug

Fra: Tennøy, Anne Birte <fmtrabt@fylkesmannen.no>
Sendt: 6. januar 2020 12:57
Til: John Barlindhaug
Kopi: Stein Erik Nilsen; Robin Gout; Holm, May-Helen
Emne: SV: Behandling av ordinært avfall

Hei, 
 
På grunn av stor saksmengde har besvarelsen av dette spørsmålet og de andre henvendelsene/søknadene fra dere 
tatt lengre tid enn forespeilet. Dere vil motta svar/foreløpige svar i løpet av de nærmeste ukene. 
 
Uttak av ikke-magnetiske metaller og knusing av betong er en avfallsbehandling som krever en egen tillatelse til 
forurensning jf. forurensningsloven § 29 og § 11.  
 

Med vennlig hilsen 

Anne Birte Tennøy 
seniorrådgiver miljø 

 
Telefon: 
E-post: 
Web: 

77 64 22 05 
fmtrabt@fylkesmannen.no 
www.fylkesmannen.no/tf 

 
Fra: John Barlindhaug <John.Barlindhaug@perpetuum.no>  
Sendt: torsdag 14. november 2019 19:44 
Til: Tennøy, Anne Birte <fmtrabt@fylkesmannen.no> 
Kopi: Stein Erik Nilsen <Stein.Erik.Nilsen@perpetuum.no>; Robin Gout <Robin.Gout@perpetuum.no> 
Emne: Behandling av ordinært avfall 
 
Hei Anne Birte, 
 
I vår tillatelse for deponicelle 2, kapittel 1, står det: 
 

Det er ikke tillatt å deponere avfall ved deponiet dersom det er teknisk og økonomisk mulig å gjenvinne 
avfallet, og hvor det finnes etablerte gjenvinningsordninger for avfallet. 
Virksomheten skal behandle ordinært avfall og inert avfall før deponering for å redusere volum, samt gjøre 
det lettere å håndtere eller gjenvinne. 

 
Det jeg lurte på var om vi på Stormoen trenger ytterligere tillatelser for «behandling» eller mer «avansert sortering» 
av ordinært avfall. 
 
Vi driver for tiden med utprøving (hos en samarbeidspartner) av uttak av metaller fra bunnasken som vi mottar på 
Stormoen. Hvis dette skulle vise seg å være teknisk økonomisk interessant, og vi bestemmer oss for å kjøpe inn et 
såkalt «eddy curent» magnetbånd der vi kjøre asken gjennom for uttak av ikke magnetiske metaller, er dette noe 
som vi i så fall må søke om å gjøre? Eller er det bare å sette i gang. 
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En annen mulig operasjon vi kan vurdere å gjøre på Stormoen, selv om dette i dag er noe som stort sett blir gjort av 
entreprenørene på byggeplassen før vi får inn avfallet, er å knuse betongavfall for å få ut armeringsjern. Er det noe 
vi kan sette i gang med uten videre, eller må det søkes om dette? 
 
Uansett er slike operasjoner selvfølgelig noe som vi vil risikovurdere før vi setter i gang med, slik at de tiltak som vi 
mener er nødvendige blir gjort, for å sikre HMS forhold og sikre mot støving/utslipp av noen art. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Dr. ing. John Barlindhaug 
FoU- og Prosjektsjef 
jb@perpetuum.no | Mob. +47 995 54 330 
 
Perpetuum AS | Tel. +47 4000 2929 
Stakkevollvegen 41, 9010 Tromsø 
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