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Søknad om ny t illatelse for mott ak og mellomlagring av farlig avfall på Toraneset Miljøpark

Vi viser t il brev mottatt 13 .04 .2021 (deres referanse 2021/ 3708) angående søknad om ny t illat else for mottak

og mellomlagr ing av farlig avfall på Toraneset Miljøpark i Vindafj ord kommune. Vedlagt finner dere utfylt

søknadsskjema med vedlegg. HIM søker om t illat else for mottak og mellomlagr ing av far lig avfall fr a
næringsvirksomhet fordi vi n sker a kunn e mott a og hente far lig avfall fr a det lokale næringsliv utover § 11 i

avfallsforskriften. Vi ser på dette som en naturlig del av vår virksomhet og søker om t illatelse til a samle

i nn/ mellomlagre og videresende far lig avfall utover 1500 kg per avfallsbesitt er .

M ott ak av farlig avfall

På Toraneset Milj øpark er det to mott ak for far lig avfall, et på bemannet sorteringsrampe og et i eget bygg for

farlig avfall. Ett er a ha fått veiledning i vekta leverer pr ivat husholdnings kunder avfallet på sort eringsrampen,

dette gjør også mindre nær ingskunder . Resterende næringskunder leverer farlig avfall i eget bygg for far lig

avfall. Dette bygget er betj ent av operator og/ eller fagansvarlig far lig avfall. Fagansvar lig for far lig avfa ll er også

HIMs sikkerhetsrådgiver, og alle som håndterer far lig avfall hos HIM har gjennomgått godkjent kurs

for handtering av farlig avfall. HIM henter også avfall hos næringskunder etter avtale.

Etter at avfallet er mottatt blir det håndtert videre i bygg for farlig avfall, her blir det sortert ett er type og

egenskap, pakket i godkjent emballasj e og klargjort for videresendelse t il mottaksanlegg for far lig avfa ll. Alt
avfall lagres innendørs. Dette gjelder far lig avfall i stykkgods, far lig avfall som skal deponeres blir håndtert ved
deponiområdet , og avfall som impregnert t revirke/ vindu som er far lig avfa ll/gulvbelegg sorteres og
mellomlagres pa sorteringsrampe og anlegg.

Instr uks  HIM-4O-I-4 Henting, handtering og lagring av f arleg avfall  beskr iver mer detaljert mottak av farlig

avfall og hvilke avfallsfr aksjoner som mottas (Vedlegg 1 til s knadsskjema).

Bygg for farlig avfall
Alt farlig avfall som mottas på Toraneset Milj øpark lagres i bygg for farlig avfall, det er også her sort ering og
pakking foregår . Tegninger av bygget er vedlagt søknaden V edlegg 3). Bygget har støpte betonggulv med sluk

til lukket kammer på 1,2 m3• Det er også en plan over hvor brannfarlig, etsende og gift ig avfa ll skal lagres. Vi
lag rer ikke far lig avfall i større beholdere enn 1000 liter, vi er også opptatt av at lagervolumet skal holdes på et
min imum og at vi kun lagrer i småkolli.
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komment arer t il vedlagt søknadsskjema

1.9 Drift stid: Her er det søkt om t ilsvarende driftst id som i Tillat else t il deponidrift (nummer 2008.0197 .T).

3.1 Avfallsfraksjoner som mottas: HIM ønsker at t otal mengde farlig avfall som mottas reguleres da dett e
varierer . For avfallsfr aksj oner mottatt og håndtert v iser vi t il innrapporterte data i Alt inn.

3,5 Energiki l der/ forb ruk: Det er ikke spesielle energikilder for mott ak/ behandling av far lig avfall. Bygg varmes
opp ved bruk av el-kraft og t ransport ved bruk av dieselbiler .

5,2 Inngjerding/ skjerming av eiendom: Hele Toraneset Miljøpark er inngjerdet. Det utføres en år lig sjekk av
gjerder .

6.Sty : Det er ikke gjort støymålinger i forbindelse med denne søknaden. Mottak og mellomlagring av far lig

avfall er ikke en støyende akt ivitet og vi har ikke t idligere mottatt naboklager på denne delen av virksomheten.

7.1 Vurdering av risiko: I forbindelse med bygging av nytt farlig avfall bygg ble det gjennomført en ROS analyse

i 2009 (se vedlegg 3). I t illegg har HIM en generell r isikoanalyse som også omfatter far lig avfall som oppdateres
årlig (se vedlegg 4).

Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt med undertegnede.

Med hilsen
HIM  - Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS
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Leder kvalitet og tj enesteutvikling

Ve dlegg:

1. Søknadsskjema med vedlegg
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