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Franzefoss Gjenvinning AS avd. Forus - Søknad om endring av 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 søknadsdokumentene blir lagt ut til offentlig ettersyn i
kommunen.
Frist for kommunens uttalelse er 8 uker.
Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad fra Franzefoss Gjenvinning AS (heretter Franzefoss)
om endring av tillatelse av 18.06.2009, sist med endring av 31.08.2017 for anlegget på Forus,
Stavanger kommune. Endringen gjelder økning av mengde samtidig lagret avfall og muligheten for å
lagre enkelt spesifikke fraksjoner utendørs for å bedre logistikken på anlegget.
Vi viser til søknad datert 10.04.2019.
Kort orientering av virksomheten:
Type virksomhet:

Mottak, sortering / omlasting og mellomlagring av næringsavfall, husholdningsavfall og enkelte typer farlig avfall.

Plassering:

Gnr 13 bnr 493, Forus i Stavanger kommune

Virksomheten omfatter:

Utsortering av avfallsfraksjoner til gjenvinning m.v., restavfall
og enkelt typer farlig avfall til lovlig mottak, inntil 27 000 tonn
pr år.

Driftstid:

Mandag kl. 07:00 – 20:00. Tirsdag – fredag kl. 07:00 – 17:00.
(gjelder ikke høytider og offentlige fridager)

Det søkes om følgende endringer:
Økning i samtidig lagret mengde:

E-postadresse:
fmropost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 59
4001 Stavanger

Anlegget har i dag tillatelse til samtidig å lagre 160 tonn avfall.
Det søkes nå om økning til 400 tonn samtidig lagret.

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44

Telefon: 51 56 87 00
www.fylkesmannen.no/ro
Org.nr. 974 763 230

Side: 2/3

Lagring av flere fraksjoner ute:

At følgende fraksjoner kan lagres på uteområdet, også over
helg:
 Hardplast og/eller folieplast med finmasket nett
 Store el-motorer utendørs uten lokk
 Glass/metall uten lokk alternativt med finmasket nett
 Øke lagring av antall europaller til ca. 600 stk.

Fylkesmannens merknader
Franzefoss søker om endring av gjeldende tillatelse. Franzefoss har i dag tillatelse til å ta imot totalt
27 000 tonn avfall på anlegget på Forus. Det er ikke søkt om utvidelse av den årlige totalrammen,
men det søkes om økning av total mengde samtidig lagret avfall fra 160 tonn til 400 tonn. Siden det
er søkt om over en dobling av samtidig lagret mengde, må saken vurderes som en ny tillatelse etter
forurensningsloven § 11.
Endelige 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.
Utlegging til offentlig ettersyn
Søknaden 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
fung. fylkesmiljøvernsjef

Mariann Størksen
senioringeniør
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