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Vedtak om endring av tillatelse til Tafjord Kraftvarme 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ferdigbehandlet søknaden fra Tafjord Kraftvarme av 
17.08.2018 og har besluttet å endre tillatelse til virksomheten etter forurensningsloven, på 
visse vilkår. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt.  
 
 
 
Vi viser til søknad av 17.08.2018 om endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir med dette tillatelse på visse vilkår. Tillatelsen med tilhørende 
vilkår følger vedlagt dette brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf § 16 § 29 
og endret i medhold av § 18. Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved 
fastsettingen av vilkårene lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket, sammenholdt 
med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.  
 
Aktiviteter og utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig 
betydning, har vi uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsen. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen i den grad opplysninger om slike 
utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen 
måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegg 
1 til tillatelsen. For virksomheter som benytter slike stoffer som innsatsstoffer eller de dannes under 
produksjonen, er utslipp av stoffene bare omfattet av tillatelsen dersom dette fremgår uttrykkelig av 
vilkårene i tillatelsen. 
   
Vi vil understreke at all forurensning fra bedriften isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er 
innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter bedriften å redusere utslippene så langt dette er 
mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er 
satt grenser for gjennom særskilte vilkår. 
 
Denne tillatelsen kan senere endres i medhold av forurensningsloven § 18. Endringer skal være 
basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad 
må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. 
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At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket 
av forurensningen, jf forurensningsloven § 56. 
 
I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde forurensningsloven og 
produktkontrolloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i 
tillatelsen. For informasjon om øvrige regler som kan være aktuelle for bedriften viser vi til 
www.regelhjelp.no, vi viser også til Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine hjemmesider på internett 
https://fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/. 
 
Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav 
som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter fastsatt i 
medhold av disse lovene, er straffbart. 
 

Saksfremstilling og begrunnelse  

Om saken 
Tafjord Kraftvarme søkte den 17.08.2018. Fylkesmannen trengte mer informasjon før vi kunne 
behandle søknaden, vi mottok denne informasjonen den 08.04.2019. Saken ble sendt på høring 
16.04.2019 til Ålesund kommune, nærliggende virksomheter og naboer, den har også vært 
kunngjort i Sunnmørsposten. Vi har mottatt fem høringsuttalelser. 
 
Tafjord Kraftvarme ønsker å lagre 800 tonn ballert ordinært brennbart avfall, forventet maksimal 
lagringstid er 14 uker. Tafjord kraftvarme ønsker tillatelse til å mellomlagre rundballene for å kunne 
ta imot avfall fra sine kunder i perioder der forbrenningsanlegget ikke er i drift. Tafjord Kraftvarme 
jobber med å få brukstillatelse på silo2, når denne brukstillatelsen er klar vil det ikke lenger være 
nødvendig med utendørs lagring, søknaden gjelder derfor midlertidig lagring frem til 31.12.2022.  
Avfallet er næringsavfall uten våtorganisk avfall og området hvor det skal lagres er stort nok til å 
lagre 1000 baller. Hver ball har en vekt på 700 kg og stables 3 i høyden. 800 tonn tilsvarer 
avfallsmengden som brennes på ca. 3 dager.  
Tafjord Kraftvarme har skissert to forskjellige områder som kan brukes til lagringen.  
Tafjord Kraftvarme vurderer at alternativ 1 vil gi minst mulig negativ miljøpåvirkning og sjenanse for 
naboer, alternativ 2 vil ligge nærmere den kommunale veien. 
 
Høringsuttalelser 
Høringsuttalelse – Sameiet Westrefeltet 
Sameiet Westrefeltet ønsker ikke utendørs lagring av avfall på grunn av vær og vind i området, de 
skriver videre at værforholdene kan føre til hull i ballene som gir lukt og skadedyrproblemer. De 
stiller seg også skeptiske til at det ikke er matrester i avfallet. Eneboligene som ligger i 
Hestholmvegen har veien forbi Tafjord Kraftvarme som eneste lovlige tilkomstvei, og de er bekymret 
for ulempene med anleggstrafikk. I vedtatte reguleringsplan for Grautneset Næringspark er det en 
god del forbehold. Det står at det skal tas hensyn til nærmeste naboer, dette både når det gjelder 
trafikk, lukt, støy m.m. Det er pr. dags dato en del støy, også om natten, fra Tafjord Kraftvarme AS 
sitt anlegg. Vi som naboer ønsker ikke økte støyplager som lagring av avfall utendørs kan medføre. 
Høringsuttalelse – Hallgeir Reiten 
Hallgeir Reiten lurer på hvorfor Tafjord Kraftvarme ikke har brukstillatelse for silo 2. Hallgeir Reiten 
er også bekymret for at området som er satt av til lagring av rundballene er utsatt for vær og vind, 
luktproblemer og skadedyr. 
Høringsuttalelse – Veibustkaia AS/Havskjer 

http://www.regelhjelp.no/
https://fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/
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Området Alternativ 1 er regulert til «små industri», ut ifra dette mener Veibustkaia at området ikke er 
tillatt brukt til lagring av avfall.  
Alternativ 1 er også ved deres nye kontorbygg som gir visuell sjenanse. Alternativ 2 gir mindre 
sjenanse, men de vil like vel ikke akseptere at det lagres avfall utendørs. Veibustkaia er bekymret for 
økning av smittekilder og skadedyr som i verste konsekvens kan føre til at det kommer rotter om 
bord på fiskebåtene. De har også en lagerhall hvor det oppbevares fiskeredskaper som kan bli 
ødelagt av skadedyr. 
De påpeker også at begge de alternative lagringsplassene ikke har fast dekke slik at avrenning går 
rett i grunnen. 
Høringsuttalelse – Ålesund kommune kommuneoverlegen 
Kommuneoverlegen påpeker at en eventuell tillatelse bør kreve støyskjerming hvis det viser seg at 
støy blir et problem for naboer. Kommuneoverlegen skriver videre at Tafjord Kraftvarme bør utføre 
en ROS-analyse for naboer som vurderer helsemessige lemper av forsøpling og lukt. Tafjord 
Kraftvarme har heller ikke vurdert om rundballene kan inneholde andre komponenter enn matavfall 
som kan avgi lukt. 
 
Høringsuttalelse – Ålesund kommune Brannvesen 
For brannvesenet er det viktig at lagringen skjer en plass hvor spredning er minimal dersom det 
skulle oppstå en brann. Det betyr at lagring inntil andre bygg ikke er en akseptabel løsning. Det må 
også tenkes over hvordan dette sikres slik at det ikke er fare for andre ulykker. Det bør utføres en 
risikoanalyse for lagring og plassering.  
 
Tafjord Kraftvarme sitt svar på høringsuttalelsene 
Spørsmål fra høringsuttalelsene er svart på samlet. 
Silo2 
Tafjord Kraftvarme har besluttet å iverksette nytt prosjekt for å oppnå ny godkjenning for mottak av 
næringsavfall i silo2, som ble stengt i 2015 etter ulmebrann. For å benytte silo2 må 
vi ha ny bruksgodkjenning fra Ålesund brannvesen. 
I påvente av prosessen fram til ny bruksgodkjenning, søker vi derfor om midlertidig tillatelse 
til mellomlagring av 800 tonn emballert næringsavfall som i vesentlig grad består av 
bygningsavfall og ikke inneholder organisk matavfall. 
Støy, lukt og skadedyr 
Næringsavfallet skal mottas på Bingsa som sorterer og kvalitetssikrer næringsavfallet før det 
blir kvernet og emballert i tett emballasje og deretter transportert til Tafjord Kraftvarme sitt 
anlegg for sluttbehandling. Dette for å sikre at det ikke oppstår luktproblem eller uønsket 
avfall i det emballerte avfallet. Det er tatt kontakt med firma for vurdering av ekstra tiltak for 
skadedyrkontroll og risikoanalyse er utarbeidet. I tillegg vil vi gjennomføre daglig inspeksjon av 
emballert avfall. Området er tv-overvåket og det er døgnkontinuerlig bemanning på anlegget vårt. 
Etter hver lagring av emballert næringsavfall vil lagringsområde bli ryddet og rengjort. 
Trafikk 
Det vil bli noe ekstra trafikk tilsvarende 3 dagers leveranse per lagringsperiode til nedre plan 
av vårt anlegg, men ingen trafikk til boligområde. Lasting av emballert avfall vil skje i 
arbeidstid på dagtid. Vi har støykrav i vår tillatelse og disse blir kontrollert jevnlig som del av 
vår internkontroll. 
Reguleringsplan 
Av reguleringsplan for området vises ingen forskjell på område for midlertidig lagringssted 
for alternativ 1 og alternativ 2. 
Risikoanalyse 
Det er utarbeidet risikoanalyse for lagring på alternativ 1 og alternativ 2. I risikoanalysen er 
det tatt hensyn til 3. part. Risikoanalysen blir revidert i juni – august 2019 der vi på ny 
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vurderer hensynet til 3. part. 
 
Fylkesmannens vurderinger 
Naturmangfold og vannforskrift 
Det er i dag industriaktivitet på området og man forventer ikke at endringen i tillatelsen vil føre til en 
økt påvirkning på miljøet på land eller vannforekomsten. Ytterligere vurderinger etter lov om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(vannforskriften) er derfor ikke gjort. 
 
Vurdering av planstatus 
Alternativ 1 ligger under reguleringsplan Grautneset næringspark (1997). Området som skal brukes til 
lagring er regulert til industri. Det er ikke reguleringsbestemmelser i planen som er til hindrer for 
aktiviteten det er søkt om.  
Alternativ 2 ligger under reguleringsplan Spjelkavik del 1 (1983). Området som skal brukes til lagring 
er regulert til spesialområde (SP) hvor det tillates oppført forbrenningsanlegg for avfall.  
Det er ikke reguleringsbestemmelser i planen som er til hindrer for aktiviteten det er søkt om.  
Ålesund kommune har ikke kommet med merknader til reguleringsbestemmelsene i saken.  
 
 
Innkommende høringsuttalelser: 
Støy, lukt og skadedyr 
Tafjord Kraftvarme har uttalt at de vil gjennomføre daglig inspeksjon av avfallet som vil avdekke om 
noen rundballer har skader, disse må tas ut eller repareres. Næringsavfallet skal være pakket i tett 
emballasje, og det forventes lite avrenning til grunnen. 
Rundballene skal ikke inneholde matavfall og man bør derfor ikke forvente at lagringen vil tiltrekke 
seg en vesentlig økning av skadedyr. Tafjord Kraftvarme har uttalt at de har kontaktet 
skadedyrsfirma for en utvidet avtale. Hvis rundballene inneholder matavfall i et omfang som 
medfører lukt og skadedyr vil dette være brudd på vilkåret i tillatelsen.  
Det er også en fordel at det midlertidig lagring i 14 uker med et opphold på 12 uker mellom hver 
lagring.  Endringen i tillatelsen vil kunne medføre noe ekstra støy når det kommer leveranse av 
rundballer. Støyen skal ikke overstige de grensene som allerede er satt i tillatelsen.    
 
Risikovurdering 
Lagring av avfallet skal være risikovurdert for alle forhold, inkludert fare for brann og sjenanse for 
naboer. 
 
De viktigste vilkårene/påvirkningskildene 
Tafjord Kraftvarme har i dag vilkår om en miljørisikoanalyse og risikoreduserende tiltak (vilkår 9.1). 
Det forventes at lagringen av ballert avfall tas inn i miljørisikoanalysen og at det iverksettes 
risikoreduserende tiltak. Inspeksjon av avfallet og skadedyrsavtale som Tafjord Kraftvarme har 
nevnt i sitt svar på høringsuttalelsene er blant de risikoreduserende tiltak som må iverksettes. 
 
Konklusjon 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir tillatelse på visse vilkår. På bakgrunn av fastsatte vilkår mener 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal at virksomheten det er gitt tillatelse til ikke vil kunne føre til 
uakseptabel forurensning. Lagring av ballert avfall utendørs er en midlertidig endring i tillatelsen 
som er gyldig til 31.12.2022. 
Fylkesmannen har ikke tatt til stilling til hvilke av de to alternativene til lagring som er best. Tafjord 
kraftvarme bør selv gjøre dette etter en vurdering av alle forhold rundt lagringen. 
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Gebyr 
Vi viser til kapittel 39 i forskrift om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften) om 
innkreving av gebyr til statskassen for vår konsesjonsbehandling og til varsel om gebyr sendt til dere 
i brev av 16.04.2019 Bedriften skal betale kr 32 800,- i gebyr for tillatelsen, iht. sats 6 i § 39-4.  
 
Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Herunder 
hører gjennomgang av søknaden, møter og korrespondanse med søker, høring av saken samt 
endelig ferdigstillelse av tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner hos Fylkesmannen inngår også. 
Samlet ressursbruk er ca et ukeverk. 
 
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 
30 dager etter mottakelsen av fakturaen. 
 
 
Klageadgang  
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse 
innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra 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 til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 
 
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 gjen-
nomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjen-
nomføring 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. 
 
Vi har sendt kopi av dette brev med vedlegg til berørte i saken i henhold til vedlagte adresseliste. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ulf Lucasen (e.f.) 
ass miljøverndirektør 

  
 
Christian Dahl 
fagkoordinator forureining 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 
1 Tillatelse med vilkår 
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Kopi til: 
Hallgeir Lindal 
Reiten 

Langøyvegen 9 6014 Ålesund 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 
Laila Hagen Nytun 
v/ Sameiet 
Westrefeltet 

Hestholmvegen 
2 

6014 Ålesund 

Øystein Espeseth 
Meyer v/ Sameiet 
Westrefeltet 

Hestholmvegen 
8 

6014 Ålesund 

VEIBUSTKAIA AS Hestholmvegen 
21 

6014 ÅLESUND 

 
 
Mottakere: 
     
     

 


