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Tillatelse - ordinært deponi - Sjetnan Nedre - Rimol Miljøpark AS Trondheim kommune
Rimol Miljøpark AS har fått en tillatelse til drift av deponicelle for ordinært avfall
på Sjetnan Nedre på gnr/bnr 323/3, Tillerringen 166 i Trondheim kommune.
Tillatelsen er gyldig fra d.d. til 31.12.2025, forutsatt at det foreligger samtykke
fra planmyndigheten.
Tillatelsen har en ramme på 20 000 tonn filterkaker pr år.
Bedriften skal sende inn en oppdatert risikovurdering sammen med årsrapporten
for 2016. Frist 1.3.2017.
Fylkesmannen viser til søknad av 24.6.2015, opplysninger som er kommet fram
under behandlingen, og Rimol Miljøparks svar på innkommende høringer.
Redegjørelse
Rimol Miljøpark AS driver mottak, mellomlagring og behandling (vasking) av
forurensede masser på det samme anlegget. Bedriften driver også et deponi for
inerte masser. Begge aktivitetene har tillatelse fra Fylkesmannen i SørTrøndelag.
En av bedriftens hovedaktiviteter er å vaske og sortere gravemasser, rene og
lettere forurensede. Som er restprodukt fra vaskingen sitter man igjen med en
finkornet masse (heretter kalt filterkaker) som, avhengig av hva som er vasket
og sortert, kan inneholde nivåer av enkelte stoffer som gjør at filterkakene ikke
kan deponeres på bedriftens inerte deponi.
Bedriften var høsten 2014 i dialog med Fylkesmannen for å søke om unntak fra
deponiforskriften for og likevel kunne deponere dette på eget deponi for inerte
masser. Gjennom prøvetaking fikk bedriften kartlagt at filterkakene tilfredsstiller
kravene for å legges på ordinært deponi. Bedriften søker derfor om å få etablere
en deponicelle som tilfredsstiller krav til oppbygging og prøvetaking som et
ordinært deponi.
Området er regulert til uttak av grusmasser og deponi for rene masser i R1173,
Reguleringsplan for Sjetnan Nedre og Sjetnan, del av gnr/bnr 324/1 og 323/3,
sist revidert i 1999. Bestemmelsene i plan gir tillatelse til å ta i mot rene masser.
I forbindelse med søknad om etablering av inerte masser (2011) forutsatte
Fylkesmannen at bedriften (daværende AS Anleggsmaskiner) søkte om unntak
E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Internett: www.fylkesmannen.no/st

Organisasjonsnummer: 974764350
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eller dispensasjon fra planbestemmelsene for å drive deponi for inerte masser.
En endring i planbestemmelsene var en forutsetning for å få en gyldig tillatelse
fra Fylkesmannen.
Bedriften søkte i 2011 om endring av tillatelse fra kommunen slik at deponiet
også kunne ta imot inerte masser. Endringen av kommunens tillatelse ble
godkjent, men påklaget av naboer. Etter klagebehandling hos juridisk avdeling
hos Fylkesmannen ble vedtaket stående. Bedriften (nå Rimol Miljøpark AS) kan
drive deponi for inert avfall på eiendommen.
I forbindelse med søknaden om drift av en celle for ordinært avfall (deponering
av filterkaker), er det behov for en ny planavklaring med Trondheim kommune.
Fylkesmannen forutsetter at driften er i tråd med gjeldende plan. Tillatelsen er
ikke gyldig før planmyndigheten (Trondheim kommune) har samtykket til
endring av reguleringsformålet.
Høring
Søknaden har ligget på høring i perioden 9.2.2016 til 4.3.2016.
Det har kommet to merknader til søknaden.
Trondheim kommune kommenterer blant annet: Vannkvalitet; søknaden beskriver at
det vil komme sigevann fra deponiet, og at utlekkingstester har påvist utlekking av antimon og
organiske stoffer. Vi antar at alternativene for disponering av sigevannet er enten påslipp på
offentlig avløpsnett eller utslipp til Kvetabekken/Nidelva. Kvetabekken er en viktig gytebekk for
ferskvannsørret og er allerede belastet med forurensning. Det er derfor svært uheldig med tiltak
som medfører ytterligere forurensning av bekken. Luftkvalitet; det er ikke grunn til å anta at
tiltaket vil medføre ekstra utslipp til luft, ut over det som allerede finnes i området. Dette er
fortrinnsvis knyttet til inn/uttransport av masser. Dyre- og plantearter; deponiområdet ligger
utenfor Nidelv-korridoren, og det er ikke registrert spesielle naturverdier i området. Andre lokale
forhold; naboer til anlegget, på begge sider av Nidelva har klaget på støy og lukt fra den samlede
nærings- virksomheten i området. Vi antar at deponiet ikke vil medføre ytterligere belastning.
Området er oppgitt til LNF-område i kommuneplanens arealdel, men er ikke regulert i detalj.
Påslipp offentlig nett; påslipp til kommunalt avløpsnett skal ikke skje før søknad om påslipp er
behandlet og godkjent av Trondheim kommune. For å ta stilling til en slik søknad må det oppgis
vannmengde og konsentrasjoner av ulike parametre. …

Kommunen har senere opplyst at det er en reguleringsplan for området og det er
gitt en dispensasjon knyttet til drift av asfaltverk på samme område.
Advokatfirmaet Erbe & Co har skrevet en høringsuttalelse på vegne av naboene
Gunn og Are Brechan Skjetne: … mine klienter har ført en langvarig kamp for at formålet i
reguleringsplanen skal overholdes. De har som nærmeste nabo vært utsatt for omfattende
ulemper i form av støv og støy fra virksomhetene på naboeiendommen. Tillatelse til drift av
ordinært deponi som omsøkt vil kreve dispensasjon fra planformålet. … I henhold til
reguleringsplanen skal området oppfylles med rene masser frem til 2025 og tilbakeføres til
landbruk. Det kan da ikke gis tillatelse til permanent lagring av forurensede masser ved etablering
av en deponicelle. De sikkerhetstiltakene som etableres gjennom forskriftskravene vil ikke utelukke
risiko for forurensning. … Det omsøkte deponiet kommer i tillegg til renseanlegget for forurensede
masser som alt er etablert på arealet og driften av asfaltverket. Samlet truer dette planformålet
sterkt.
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Advokatfirmaet

skriver

til

slutt

at:

Virksomheten
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foreta

en

konsekvensanalyse etter forurensningslovens § 13. … Klientene er svært usikre på hva det
omsøkte tiltaket vil innebære av økt støy- og støvplager. … Det er derfor ønskelig med en dialog
med hensyn til videre drift av virksomheter på naboeiendommen. Advokaten ber tiltakshaver

ta kontakt angående dette.
Fylkesmannen har hatt et møte med Rimol Miljøpark AS og har også bedt
bedriften om å kommentere merknadene. Møte med Fylkesmannen ble avholdt
14.3.2016. Bedriften informerte om plan for å ha et møte med naboene, og
Fylkesmannen signaliserte at videre behandling av søknaden ble utsatt i påvente
av resultatet fra dette møtet. I epost av 25.4.2016 skriver bedriften at de har
hatt møte med naboene og at det er gitt skriftlig beskjed om at klagen trekkes.
Fylkesmannen mottok 21.4.2016 en kort bekreftelse på at Advokatfirmaet Erbe
& Co trekker klagen på vegne av naboene.
Som svar på kommunens merknader skriver Rimol Miljøpark AS at; filterkakene
tilfredsstiller ikke kvalitetskriteriene til inert avfall da utlekkingstester viser at det lekker ut
antimon over tid. Filterkakene tilfredsstiller derimot kvalitetskriteriene til masser som kan legges i
et ordinært deponi. Deponiet bygges med dobbel bunn- og sidetetting, oppsamling og
overvåkninga av sigevann iht krav i avfallsforskriften. Sigevannet går via prøvetakingskum og to
sedimentasjonsbasseng før utslipp til Kvetabekken.
Det vil utarbeides et overvåkningsprogram for det ordinære deponiet iht krav i avfallsforskriften,
og tiltak for rensing av sigevann vil iverksettes dersom utslippet overskrider utslippskravet fra
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Etablering av ordinært deponi på Rimol Miljøpark skal derfor ikke
medføre ytterligere forurensning av Kvetabekken.

Fylkesmannen mener det er hensiktsmessig å etablere en deponicelle som
dekker de behovene bedriften har for å deponere restprodukter. En slik
etablering vil føre til strengere overvåkning av sigevann. Fylkesmannen vil derfor
tillate deponering av filterkaker og andre restprodukter fra bedriftens egen
virksomhet.
Fylkesmannen ser positivt på at det er etablert kontakt mellom bedriften og
naboene, og mener at den omsøkte aktiviteten ikke vil medføre økt belastning
når det gjelder støy, støv eller trafikk i nabolaget.
Fylkesmannens vurdering og begrunnelse
Området er ikke registrert i Miljødirektoratets database over eiendommer med
forurenset grunn, Grunnforurensningsdatabasen. Fylkesmannen vil sette i gang
et arbeid med å registrere deponiet. Informasjonen vil bli overført til matrikkelen
og både grunneier og bedriften vil bli informert om registreringen.
I Naturbase er det ikke registrert arter eller naturtyper av særlig viktig
forvaltningsinteresse i området. Rundt Kvetabekken og Nidelva er det registrert
en viktig naturtype; gråor-heggeskog. Arealet har stor betydning for biologisk
mangfold, på grunn av størrelsen, intakt urørt utpreg med fuktig lokalklima og
en lang historisk kontinuitet. Området danner en viktig del av Nidelvkorridoren
(viltareal med verdi A).
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Vurdering etter vannforskriften
I følge vannforskriften § 4-6 skal tilstanden i overflatevann og grunnvann
beskyttes 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 av visse vilkår er
oppfylt.
I Vann-Nett er vannforekomsten Kvetabekken, Nedre del, vurdert til dårlig
økologisk tilstand, men uidentifisert kjemisk tilstand. Vannforekomsten er
påvirket av avrenning fra landbruk, avrenning fra spredt avløp og antakelig noe
avrenning fra deponi/industri i området. Det er ikke ønskelig med ytterligere
negativ miljøpåvirkning.
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
I følge naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Nedenfor følger en
vurdering av tiltaket iht. lovens retningslinjer.
§ 8 – kunnskapsgrunnlaget
Status på vannkvaliteten i grunnvann og resipient er hentet fra Vann-nett.no.
Overvåking av kjemiske og økologiske parametre i sigevannet, grunnvann og
nærliggende resipienter vil hele tiden gi grunnlag for å vurdere eventuell
påvirkning fra utslippet.
§ 9 – føre-var-prinsippet
Utslippene skal følges opp med undersøkelser og målinger i sigevannet og i
vannforekomsten, og det vil være mulig å kreve ytterligere rensing ved behov.
Med bakgrunn i dette mener vi at risikoen for irreversibel skade på
naturmangfoldet i vannforekomsten over tid skal være liten.
§ 10 – samlet belastning
Resipienten er allerede karakterisert til å ha dårlig økologisk tilstand men ukjent
kjemisk vannkvalitet i Vann-Nett. Et eventuelt utslipp vil medføre en ytterligere
belastning, men sannsynligvis på andre parametre enn eksisterende utslipp. Den
regelmessige overvåkningen skal omgående medføre etablering av ytterligere
tiltak om det påvises utslipp som vil forringe vannkvaliteten iht. miljømål.

§ 11 – kostnadene ved miljøforringelse
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Det er tiltakshaver som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade
på naturmangfoldet som tiltaket volder. Rimol Miljøpark AS må derfor følge opp
utslippet og resipienten med målinger av sentrale parametre. Hvis det viser seg
at belastningen fra driften blir for stor, må bedriften ta kostnadene med
forbedringstiltak, evt. ekstra rensetrinn.
§ 12 – miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det skal tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering som ut fra en
tidligere, nåværende og framtidig bruk av naturmangfoldet og økonomiske
forhold gis de beste samfunnsmessige resultatene.
Rimol Miljøpark AS 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
Fylkesmannen har vurdert søknaden og opplysningene som har fremkommet
under behandlingen og gir Rimol Miljøpark AS tillatelse etter forurensningsloven
til å drive deponi for filterkaker som omsøkt og på vedlagte vilkår.
Frister i tillatelsen
Tiltak

Frist

Vilkår nr

Finansiell sikkerhet
Årsrapport

Før oppstart
1.3 hvert år

3.10
3.12

Fastsetting av risikoklasse
Ved vurdering av fastsettelse av risikoklasse skal det tas hensyn til de faktiske
utslippene og til potensialet for utslipp ved uhell eller liknende.
Virksomheten skal ikke generere utslipp, men siden det er et deponi for ordinært
avfall er det et visst potensiale for at forurensning av skadelige miljøgifter ved
eventuelle uhell eller liknende. Det er svært viktig at virksomheten har gode
rutiner for å forhindre dette.
Virksomheten plasseres derfor i risikoklasse 3, noe som blant annet medfører
regelmessige tilsyn fra forurensningsmyndighetene.
Ansvarsforhold
Rimol Miljøpark AS er ansvarlig for at anlegget drives i henhold til denne
tillatelsen. Brudd på utslippstillatelsen et straffbart etter forurensningsloven § 78
og § 79.
Denne tillatelsen fritar ikke Rimol Miljøpark AS fra å innhente nødvendige
tillatelser for andre sider av virksomheten som f. eks arbeidsmiljø, brann og
eksplosjonsvern m.m.
Denne tillatelse fritar ikke Rimol Miljøpark AS for erstatningsansvar etter de
alminnelige erstatningsregler, jfr. Forurensningsloven § 10, annet ledd. At
forurensning er tillatt utelukker ikke erstatningskrav for skade, ulempe eller tap
forårsaket av forurensningen, jf. Forurensningsloven § 56.
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Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven
§ 18. Krav om endringer kan stilles både fra forurensningsmyndighetene og fra
Rimol Miljøparken. En eventuell endringssøknad skal foreligge i god tid før
endringen ønskes gjennomført. Tillatelsen kan tilbakekalles eller endres jf.
forurensningsloven § 18.
Regelhjelp
For informasjon om regler som kan være aktuelle for virksomheten/Rimol
Miljøparken,
viser
vi
til
Miljødirektoratet
sine
hjemmesider
www.miljødirektoratet.no,
www.miljøkommune.no
og
nettstedet
www.regelhjelp.no.
Miljødirektoratet lanserte våren 2015 nettstedet www.avfallsdeklarering.no.
Bedriften må nå etablere en elektronisk profil på avfallsdeklarering.no. Etter
1.5.2016 er det ikke lengre mulig å bruke de «grønne» skjemaene for
deklarering av farlig avfall. Miljødirektoratet har utarbeidet «Brukerveiledning til
avfallsdeklarering.no,
M-355/2015».
Den
kan
lastes
ned
fra
www.miljodirektoratet.no.
Gebyr for saksbehandlingen
Rimol Miljøparken er i brev av 18.1.2016 varslet om gebyr for Fylkesmannens
saksbehandling. Fylkesmannen har ikke mottatt noen kommentarer på dette
varselet.
På bakgrunn av de opplysninger som bedriften har gitt i søknaden, er Rimol
Miljøpark AS plassert i gebyrklasse 4, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Det
betyr at Rimol Miljøparken skal betale et gebyr på kr. 21 500,- for
saksbehandlingen.
Faktura
med
innbetalingsblankett
ettersendes
fra
Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.
Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at
dette brevet er mottatt, jf. forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage bør
begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning,
og det fastsatte gebyr må derfor betales i samsvar med ovenstående. Hvis
Miljødirektoratet imøtekommer klagen, vil det overskytende beløp bli refundert.
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 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
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opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken
vil Fylkesmannen også kunne gi på forespørsel.
Kopi av dette brev med vedlegg er sendt berørte i saken.

Med hilsen
Marit Lorvik (e.f.)
Ass. miljøverndirektør

Sigrid Lund Drage
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Vilkår for tillatelse
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