Fra: Astrid Drake[astrid.drake@franzefoss.no]
Dato: 10. apr 2019 11:06:17
Til: Størksen, Mariann; FM Rogaland, Postmottak
Tittel: VS: Franzefoss Gjenvinning AS avd Forus-søknad om økt lager

Att. Mariann Størksen
Det vises til samtale med Astrid Drake i Haugesund angående tillatelse 2009.0231.T , sist endret 31.08.2017. Det er
ønskelig med følgende endringer i dagens tillatelse. Vi mener de utgjør relativt små endringer som vil forbedre
mange forhold både for ansatte og omgivelser.
1. Vi søker herved om endring i lagret mengde ordinært avfall fra 160 tonn til 400 tonn. Årsak til ønsket endring
er større mulighet for utsortering av fraksjoner og ønske om mest mulig tonnasje på hver bil som forlater
anlegget. En økning til 400 tonn vil gi mye mindre trafikk ut av anlegget, noe som vil være positivt for
miljøet rundt anlegget trafikksikringsmessig og utslippsmessig. En økt lagringskapasitet, gir også større
mulighet for materialgjenvinning og mindre går ut som restavfall til energigjenvinning.
2. Det er ønskelig å lagre følgende fraksjoner ute på plassen også over helg.
a. Hardplast og/eller folieplast med finmasket nett
b. store el‐motorer utendørs uten lokk
c. Glass/metall uten lokk alt finmasket nett om nødvendig
3. Øke antall europaller ca 600 stk. Det vil gi mindre behov for henting og derved redusere trafikken.
Dette vil gi følgende fordeler:
‐Økt lagringsmengde er i størst grad relatert til utsortering av metaller hvor vi kan sortere ut 6‐10
fraksjoner/kvaliteter/typer hvor vi kan ha egne store kasser for hver fraksjon lagret ut. Bedre materialgjenvinning.
‐Økt utsortering og bedre skille på trevirke av forskjellige typer sammen med bedre logistikk løsninger som
reduserer håndtering
‐ Reduksjon ift kverning av avfall er positivt støymessig og energimessig. Kverning har også vært en økt faktor for
potensiell brann.
‐ Omlasting av enkelte fraksjoner utendørs vil redusere støy med flytting av tunge kasser ut og inn igjen , noe som
skjer relativt ofte. Det vil bli noe støy når en mindre kasse tømmes opp i en større kasse, men det er en relativt
kort periode
‐ I forhold til forflytting av kasser så vil det også redusere skade på dekke og tilhørende risiko for overvann som
trekker ned i grunn som ellers skal/går gjennom oljeutskiller.
VI håper på en positiv behandling. Ta gjerne kontakt hvis det skulle være noe uklart.
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