Godkjenning som refusjonsanlegg for spillolje
for
Henriksen Oljetransport AS
Godkjenningen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6,
§ 31 andre ledd. Godkjenningen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 5. november 2015 og
tilleggsopplysninger av 1. desember 2015 og 10. desember 2015, samt andre opplysninger fremkommet
under behandlingen av søknaden.
Godkjenningen gjelder fra dagsdato og frem til 31. desember 2020. Godkjenningen erstatter tidligere
tilsagn, godkjenninger eller dispensasjoner gitt i forbindelse med refusjon/tilskuddordningen for spillolje.
Godkjenningen faller bort dersom Stortinget ikke oppretteholder refusjon/tilskuddsordningen for spillolje,
dersom anlegget ikke har tillatelse etter forurensningsloven § 11 eller dersom virksomheten flytter til ny
lokalitet.
Anlegget må på forhånd avklare skriftlig med Miljødirektoratet endringer den ønsker å foreta i forhold til
opplysninger som ble gitt i søknaden eller under saksbehandlingen og som kan ha betydning for utbetaling
av refusjon.

Virksomhetsdata
Virksomhetsnavn
Beliggenhet/gateadresse (hovedkontor)
Kommune og fylke
Org. nummer (konsern)
NACE-koder og bransjer

Henriksen Oljetransport AS
Mekjarvik 8, Postboks 145, 4096 Randaberg
Randaberg, Rogaland
921 415 702
38.120 Innsamling av farlig avfall

Anleggsdata
Anleggets navn
Beliggenhet/gateadresse
Kommune og fylke
Org. nummer (anlegg)
NACE-koder og bransjer
Gårds- og bruksnummer
Tillatelse etter forurensningsloven
Refusjonstank
Mellomlagringstank
Mellomlagringssted for små kolli

Henriksen Oljetransport AS
Mekjarvik 8, Postboks 145, 4096 Randaberg
Randaberg, Rogaland
971 928 093
38.120 Innsamling av farlig avfall
Gnr 51, Bnr 62
Fylkesmannen i Rogaland, 28. november 2014
Tank 1 og 2
Ingen
Ja

Miljødirektoratets referanser
Miljødirektoratets arkivnummer
Miljødirektoratets prosjektnummer

2013/989
14018070

Godkjenningen gitt:

11. desember 2015

Pål Spillum
seksjonssjef

Audun Aukrust
sjefingeniør

1. Vilkår for godkjenning
Godkjenningen gir rett til å søke om refusjon / tilskudd for mottak av spillolje på de vilkår som enhver tid
følger av vilkårsdokumentet «Refusjonsordningen for spillolje, vilkår for refusjon / tilskudd for mottak av
spillolje».
Miljødirektoratet kan endre vilkårsdokumentet med tre måneders varsel.

2. Dispensasjon, særvilkår
Anlegget har ikke søkt om dispensasjon fra vilkårsdokumentet.

3. Eierskifte
Hvis anlegget overdras til ny eier, skal melding sendes direktoratet så snart som mulig, sammen med
bekreftelse på at tillatelse etter forurensningsloven § 11 er overdratt til nye eier.

4. Tilsyn
Miljødirektoratet, eller den direktoratet bemyndiger, kan kontrollere at anlegget drives i tråd med
godkjenningen ved å kreve opplysninger i medhold av forurensningsloven § 49 eller gjennomføre tilsyn ved
virksomheten i medhold av forurensningsloven § 50.

