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Saken legges ut på høring - søknad om flere fraksjoner til kompostering - 

Reve Kompost AS 

 

Fylkesmannen ber om høringsuttalelse knyttet til søknad fra Reve Kompost AS om mottak og 

behandling av flere organiske avfallsaksjoner. Vi ber om at saken blir lagt ut til offentlig ettersyn i 

kommunen 

 

Frist for kommunens uttalelse er satt til 12.01.2021. Fris for uttalelsene fra andre parter er 

15.12.2020. 

 

Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad om å motta flere fraksjoner som råvarer til 

kompostering og produktutvikling fra Reve Kompost AS, gnr./bnr. 41/3 i Klepp kommune. Det søkes 

om endret tillatelse etter forurensingsloven § 11, jf. § 29 og 16. I søknaden beskrives hvilke 

avfallsaksjoner det søkes om å motta og behandle, i tillegg til en utredelse fra Mattilsynet, og nyeste 

luktkartlegging.  

 

Kort utredning om virksomheten og hva det søkes om: 

Type virksomhet: Biologisk behandling av organisk avfall. 

 

Plassering: Gnr./bnr. 41/3. Nordsjøvegen 520, Klepp kommune. 

 

Rammevilkår: Mottak av 25 000 tonn organisk avfall per år. 

 

Planlagt oppstart: Så snart tillatelsen foreligger. 

 

Søknaden gjelder: Det søkes om følgende organiske avfallsfraksjoner: 

1. Gjødselpellets fra IVAR IKS 

2. Biorest fra IVAR IKS sine biogassanlegg  

3. Beinmel 

4. Overskuddsmasse fra settefiskanlegg 

5. Marin begroing, dominert av blåskjell 
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 Avfallsfraksjoner som mottas i dag: 

- Gjødsel: kugjødsel, minkgjødsel, minkegjødsel, 

hestegjødsel, sauegjødsel, grisegjødsel 

- For: kraftfor, fiskefor 

- Vegetabilsk avfall/tre: treflis, spon, park- og hageavfall, 

blomsteravfall, gartneriavfall, erter/erteskal 

- Slakteriavfall: vominnhold 

- Marint avfall: tare og taremel, rekeskall 

- Sikterest fra forbehandling av matavfall: hovedsakelig 

jord, sand og planterester 

- Melkepulver 

 

Driftstid: Hele året, 6 timer per døgn. 

 

Håndtering av avrenningsvann: Komposteringen hos Reve Kompost skjer innendørs med 

oppsamling av sigevann. Sigevannet fra hallen blir samlet 

opp i en egen tank og brukt i prosessen. 

 

Lukt: 

 

Lukket kompostering med nytt lukt-behandlingsanlegg med 

vaske-anlegg (scrubber) og biofilter.  

 

Spredningsberegninger viser til luktkonsentrasjon under 

grensen stilt i tillatelsen (2 ouE/m3). Se vedlegg: Luktmåling 

18.08.20. 

 

Avstand til nærmeste bebyggelse: 

Avstand til nærmeste bolig: 

Avstand til nærmeste friområde: 

76 m (Driftsbygning) 

135 m (Gårdshus) 

149 m (Camping park) 

 

 

Bakgrunn: 

Reve Kompost har behandlet organisk avfall i over 40 år ved komposteringsanlegget i Klepp 

kommune. Bedriften fikk ny tillatelse i 2018, hvor de fikk økt mottak fra 10 000 tonn til 25 000 tonn 

per år, og tillatelse til å motta flere fraksjoner. Det ble i den sammenheng også søkt om å motta de 

fraksjoner søkt om nå, men disse ble satt på vent etter ønske om grundigere avklaring fra 

Fylkesmannen og Mattilsynet. Fylkesmannen og Mattilsynet har vært i kontakt med Reve Kompost 

angående de resterende fraksjonene, se vedlegg: Tilbakemelding Mattilsynet 09.09.20.  

 

Reve Kompost har nylig oppgradert komposteringsanlegget. Dette inkluderer nytt vektsystem ved 

mottak, ny lagerhall for lagring av ferdig kompost, nytt service bygg, celle kompostering, og 

oppgradert luktrensesystem. Nytt luktrensesystem består av vaskeanlegg som fjerner ammoniakk, 

og biofilter som fjerner andre luktforbindelser gjennom mikrobiell omdanning.  

 

Det forventes ikke store endringer til transport til og fra anlegget.  

 

Kompostering av organisk avfall er en måte å resirkulere næringsstoff på. Reve Kompost ønsker at å 

utvikle nye organiske jordforbedring- og gjødselprodukter.  

 



  Side: 3/4 

 

Fylkesmannen merknader 

Søknaden vil bli behandlet etter forurensingsloven § 11, jf. 16 og 29. 

 

Offentlig kunngjøring 

Fylkesmannen sørger for kunngjøring av søknaden i Jærbladet. Kunngjøringskostnadene skal dekkes 

av Reve Kompost AS.  

 

Utlegging til offentlig ettersyn 

Søknaden vil bli lagt ut til høring på Fylkesmannen i Rogaland sine nettsider 

www.fylkesmannen.no/rogaland under «Miljø og klima» og «Høyringar». Uttalelser fra interesserte 

sendes Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller 

fmropost@fylkesmannen.no innen 15.12.2020. 

 

Uttalelse – kommunal sluttbehandling 

Frist for kommunale og fylkeskommunale uttalelser er satt til 12.01.2021. Kommunen bes innen 

samme tidsrom å innhente nødvendige uttalelser fra egne organ så langt en finner dette nødvendig. 

Videre må det gis opplysninger om det omsøkte arbeidet er i samsvar med gjeldende plan- og 

reguleringsbestemmelser m.v. for området. 
 

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. 
 

Det anbefales at kommunen foretar kommunal sluttbehandling i organ som kan foreta en 

helhetsvurdering i saken. Uttalelser fra den kommunale saksbehandlingen sendes Fylkesmannen. 
 

 

 

Med hilsen 

 

Marit Sundsvik Bendixen 

ass. fylkesmiljøvernsjef 

 

  

 

Elisabeth Time Ellingsen 

rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om flere fraksjoner 09.09.20 

2 Tilbakemelding Mattilsynet 09.09.20 

3 Luktmåling 18.08.20 

4 Tillatelse Reve Kompost AS -  23.11.2018 

 

 

Kopi til: 

REVEPARKEN CARAVANKLUBB Postboks 17 4392 SANDNES 

John Sønneland Alkeveien 15 A 4049 HAFRSFJORD 

ROGALAND BRANN OG REDNING 

IKS 

Brannstasjonsveien 2 4312 SANDNES 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger 

REVE KOMPOST AS Nordsjøvegen 520 4352 KLEPPE 
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JÆREN FRILUFTSRÅD Nikkelveien 4 4313 SANDNES 

GRØNN VEKST AS Reddalsveien 211 4886 GRIMSTAD 

Lars Ole Reve Nordsjøvegen 800 4352 Kleppe 

Kåre Mathisen Husabergbakken 107 A 4032 Stavanger 

MATTILSYNET Felles postmottak Postboks 

383 

2381 BRUMUNDDAL 

Bjørn Ove Rosland Nordsjøvegen 615 4352 Kleppe 

Svanhild Reve Nordsjøvegen 810 4352 Kleppe 

Anne Lise Rislå Stangeland Professor Dahls Gate, 5A 4307 SANDNES 

Statens vegvesen, Region Vest Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

JON TORE REFVE Nordsjøvegen 570 4352 KLEPPE 

Sigfred Rege Jærvegen 529 4350 Kleppe 

Per Magne Reve Nordsjøvegen 434 4352 Kleppe 

Trond Kristian Refve Nordsjøvegen 502 4352 Kleppe 

Ove Joar Rosland Nordsjøvegen 615 4352 Kleppe 

GRØNN VEKST AS Reddalsveien 211 4886 GRIMSTAD 

Aud Lise Rosland Nordsjøvegen 615 4352 Kleppe 

 

 

 


