


Detaljert sluttrapport medavfallsplan (torts.)
PLAN SLUTTRAPPO.RT

Beregnet Disponeringsmåte Faktlsk
mengde (tonn) (Angi mengde og leveringssted) mengde (tonn)

(2) + (4)

Fraksjoner som Mengde levert Mengde levert
Fraksjoner som1il godkjent Leveringssted direkte til ombruk/ LeveringsstedskaJkildesorteres avfallsanlegg gjenvinning er kildesortert

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
7156 Avfall med ftalater (PVC eller

0,180 Retura 0,180vinyl)
7157 Kassert isolasjon med
miljøskadelige blåsemidler som
KFK og HKFK. {skumiso.lasjon)
7210 PCB og PCT-holdig avfall -(fuqemasser oc annet)

7211 PCB-holdige isoterglassruter
7240 KFK/HKFK/HFK og
fluorkarboner lfrakjøleanleao etc)

Asbest 3,680 Retura 3,680

Annet (tyll inn under)

Farlig avfall generelt 2,160

Sum sortert farlig avfall 2,280 3,860 3,860

Blandet avfall/ restavfall 36,840 2,240 Restavfall 2,240

Sum avfall I alt 249,142 139,350 139,350
Sorteringsrad 85,21 98,39(Sum sortert ordinært avfall + sum
sortert farlig avfall) / sum avfall i all
- sorteringsgraden skal være minst
60 % jf.TEK 17 § 9-8}

AvfalVareal (kg/m2) 303,462 169,732(sum avfall i alt I bruksareal)

ErkJærlng

Alt avfall etter riving er medtatt i sluttrapporten som sammen med søknad om ferdigattest sendes kommunen

Gjenstående avfall
Ved innsending av sluttrapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avfall (if veiledning til SAK10 § 8-1, fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), typa avfall og
hvordan dette skal håndteres skal oppgis.

Beregningen er basert på følgende tall/underlag:
PLAN beregnet mengde (tonn} er en sumpost av tallene innsendt i avfallsplanene for hhv. riving og nybygg i søknaden om ramme. Disse to
avfallsplanene som det henvises til ligger som vedlegg i søknaden.
BRA nybygg ihht arealtabell på plantegning E-3: 526,1
BRA eksisterende bygg som er revet er hentet fra gamle byggetegninger: 295

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. f ra- t i l

Kvittering for innlevering av avfall K 2 - 3

Erklæring og underskrift
Opplysningene gitt i plan og sluttrapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende
Ansvarlig søker for tiltaket
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