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Søknad om endringer av utslippstillatelse av 14.mars 2006
for Fosen Gjenvinning AS, Åfjord

Bakgrunn for søknaden:
Fosen Gjenvinning AS er en etablert aktør som har sin basis i mottak og sanering av skip og båter,
mottak av jern og metaller fra landbruk og industri. Virksomheten har hatt tilhold på Kirkholmen i
Åfjord Kommune siden 1991. Fosen Gjenvinning AS er et heleid datter-selskap av Hermod Teigen
AS, som har handlet med jern og metaller siden 1901. Dagens aktivitet skal være omtrent som
tidligere og bakgrunnen for søknaden er tillatelses alder og nye krav i Forskrift om gjenvinning av
skip og flyttbare innretninger.
Hva søkes det om:
Med bakgrunn i endringer i lovverk og at tillatelsen rammer ikke dekker alle aktiviteter godt nok
søkes det om endringer av dagens tillatelse.
Det søkes derfor om:
 Mottak av 300 tonn fritidsbåter inntil 49.25 fot og samtidig lagret 150 tonn.
 Beholde mengde metall på 10.000 tonn metallskrap pr. år, og innlemme maks lagret
mengde til å omfatte 4000 tonn samtidig lagret.
 Mottak av 100 tonn blybatteri og samtidig lagret inntil 30 tonn
 Lagring med mulig kapasitet av diesel 2023 til 100 mᶾ og olje 7012/7011 til 50 mᶾ. Dette
er avfallsfraksjon som kommer inn fra skip og båter som skal saneres.

Vurdering av konsekvenser:
Vi mener de foreslåtte endringer i tillatelsens rammer vil ha begrensede konsekvenser for
omkringliggende naboer og miljøet. Ny aktivitet som omfatter mottak og sanering av fritidsbåter
vil ikke få et stort omfang i forhold til mengder og dette vil skje i samme områder som vi i dag
sanerer større skip og båter.
Etter vår vurdering vil de omsøkte endringer av tillatelsen ikke innebære noen miljømessige
konsekvenser i forhold til dagens drift ved anlegget.
I søknadsskjema og vedleggene framgår en del tilleggsopplysninger som supplerer søknaden.
Skulle det være spørsmål eller behov for avklaringer knyttet til søknaden ber vi om at
undertegnede kontaktes.

Med vennlig hilsen
Christine Løvvik

HMS / KS – LEDER
Mobil:
E-mail:

948 04 215
christine@vgjenvinning.no

Vedlegg 1. Søknadskjema om tillatelse til håndtere avfall med tilhørende vedlegg.
Vedlegg 2. Tilleggsopplysninger til søknadskjema
Vedlegg 3. Risikoanalyse med tiltaksliste over nye og planlagte tiltak
Vedlegg 4. Beredskapsplan

