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Norsk Gjenvinning AS avd. Stavanger - Søknad om ny tillatelse - Saken 
legges ut til offentlig høring 

Fylkesmannen ber om opplysninger om spesielle forhold m.v. som bør tas hensyn til ved 
behandling av søknaden. Vi ber om at saken blir lagt ut til offentlig ettersyn i kommunen. 
 
Frist for kommunens uttalelse er 8 uker. 
 
Fylkesmannen har mottatt søknad om ny tillatelse etter forurensningsloven fra Norsk Gjenvinning 
AS avd. Stavanger (NG), for anlegget i Midtgårdveien 28 i Stavanger kommune.  
 
Det er drevet avfallsmottak på lokaliteten siden 2008. Gjeldende tillatelse er datert 16.05.2008, sist 
med endring av 07.12.2016. Søknaden gjelder blant annet omlegging av driften internt på anlegget 
og mottak av enkelte typer farlig avfall. Dette medfører at all aktiviteten på kaien blir avsluttet og 
flyttet innendørs. Vi viser til søknad datert 30.08.2019. 
 
Kort orientering om virksomheten 
 
Type virksomhet: Mottak, sortering/omlasting av næringsavfall og 

husholdningsavfall.     
   

Plassering: Midtgårdveien 28, gnr. 13 bnr 308 og 322 i 
Stavanger kommune.     

 
Virksomheten omfatter: Mottak og utsortering av avfallsfraksjoner til 

gjenvinning, restavfall til gjenvinning, samt 
mellomlagring av sorterte fraksjoner, inntil 60 000 
tonn pr. år. 

 Samtidig lagret avfall: inntil 5 000 tonn. 
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Driftstid: Håndtering avfall innendørs samt transport av 

metall til kai, tipping på kai og containerhåndtering 
på oppstillingsplass: 
Mandag – fredag: 07:00 – 19:00 
Inn- og utkjøring: 
Mandag – fredag: 06:00 – 22:00 

 
Endringer i forhold til gjeldene tillatelse: 
 
Endring i drift: Avslutte driften på kaien. Omdisponering av 

bygningsmassen til å behandle avfallet innendørs. 
Oversikt over plassering av de ulike fraksjonene er 
følger av oversiktskart vedlagt søknad. 

 
Frityr olje: Mottak og mellomlagring av frityrolje. 
  
 
Mottak av farlig avfall: Ulike typer farlig avfall som for eksempel 

impregnert trevirke, kreosot, asbest, batterier, 
maling, lim, lakk, oljeholdig avfall. For fullstendig 
liste se søknad. 

 
Driftstid: Utvidet driftstid mandag – fredag: 07:00 – 20:00. 
 Lasting og lossing også på lørdager: 08:00 - 18:00. 
 Ingen drift på lørdager, søndag eller helligdager, 

men det søkes om unntaksvis drift ved spesielle 
hendelser som f. eks vedlikehold på kritisk utstyr 
eller større hendelser hos kunder. 

 
Fylkesmannens merknader 
Tillatelsen til NG avd. Stavanger er mer enn 10 år gammel. Fylkesmannen kan da i henhold til 
forurensningsloven § 18 tredje ledd, bestemme at tillatelsen skal tas opp til ny vurdering. I 
inspeksjonsrapporten etter inspeksjon ved anlegget 13.02.2019, ble det satt frist til 01.09.2019 til NG 
for innsending av ny søknad om tillatelse.  
 
NG står nå overfor en del driftsmessige endringer på anlegget og driften på kaien skal avsluttes. 
Dette sammen med at tillatelsen er mer enn 10 år gammel gjør at Fylkesmannen ser det som 
hensiktsmessig å ta tillatelsen opp til ny vurdering. 
 
NG har ikke søkt om økt ramme for mottak av mengde avfall og heller ikke økt mengde samtidig 
lagret avfall. Søknaden viser heller noe reduksjon både i årlig mengde og samtidig lagret mengde 
avfall. 
 
Endelig vilkår i ny tillatelse vil bli gitt etter at Fylkesmannen har behandlet søknaden. 
 
Offentlig kunngjøring  
Fylkesmannen sørger for kunngjøring av søknaden i Stavanger Aftenblad. Kunngjøringskostnadene 
skal dekkes av søker.  
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Utlegging til offentlig ettersyn  
Saken blir lagt ut til offentlig ettersyn i Stavanger kommune og på Fylkesmannen i Rogaland sine 
nettsider www.fylkesmannen.no/rogaland under «Høyringar». Uttalelser sendes til Fylkesmannen i 
Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller fmropost@fylksmannen.no innen 4 uker fra 
utlegginstidspunktet.  
 
Uttalelser – kommunal sluttbehandling  
Frist for kommunale og fylkeskommunale uttalelser settes til 8 uker fra kunngjøringsdato. I samme 
tidsrom ber vi kommunen om å innhente nødvendige uttalelser fra egne organer, så langt en finner 
dette nødvendig.  
 
Kommunens uttalelse bør gi opplysninger om lokale forhold som kommunen mener mangler eller er 
utilstrekkelig beskrevet i søknaden, og som det bør tas hensyn til ved avgjørelsen.  
Resultatet fra den kommunale sluttbehandlingen sendes deretter til Fylkesmannen. 
 
   
   
 
 
Med hilsen 
 
Marit Sundsvik Bendixen 
konst. fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Mariann Størksen 
senioringeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: Søknadsdokumenter 
 
 
Kopi til: 
NORSK GJENVINNING AS Postboks 567 Skøyen 0214 OSLO 
TRIO FOOD PROCESSING MACHINERY AS Midtgårdveien 34 4031 STAVANGER 
Tor Torkelsen Midtgårdveien 14 B 4031 Stavanger 
FORUSSTRANDA VEL Forusvågen 1 4031 Stavanger 
EQMAR AS Midtgårdveien 16 4031 STAVANGER 
Goro Elisabeth Müller Forusvågen 8 4031 Stavanger 
Morten Skjelbreid Forusvågen 67 4031 Stavanger 
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger 
KRENTAK AS Forusskogen 81 4031 STAVANGER 
Monika Hovland Berg Forusskogen 92 4031 Stavanger 
Gøril Bøe Diesen Forusvågen 35 4031 Stavanger 
FORUSSTRANDA NÆRINGSPARK AS Breibakken 2 4012 STAVANGER 

 
 


