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Korrigert offentlig ettersyn – Forus Energigjenvinning 2 AS, søknad om å
motta og forbrenne nye typer farlig avfall
Forus Energigjenvinning 2 AS har i dag tillatelse til å brenne til sammen 3000 tonn/år av
spesifiserte typer farlig avfall. Det søkes nå om å øke denne mengden til 4000 t/år og få
anledning til å brenne flere ulike typer farlig avfall og frasi seg muligheten til å brenne
brommerte flammehemmere.
Fylkesmannen ber om opplysninger om spesielle lokale forhold, naboer m.v. som det bør
tas hensyn til ved behandlingen av søknaden. Kommunens uttalelse sendes oss innen 8
uker. Vi ber om at saksdokumentene og ett eksemplar av kunngjøringen blir lagt ut til
offentlig ettersyn i kommunen.

Vi sender med dette ut et brev som er et korrigert offentlig ettersyn. Fylkesmannen forsto
opprinnelig søknad dithen at det bare ble søkt om å utvide mottaket til å omfatte også ftalater. Forus
Energigjenvinning har 19.06.2020 sendt en ny søknad der det er presisert klarere hvilke fraksjoner
anlegget søker om å ta imot. Denne er vedlagt.
Forus Energigjenvinning 2 AS søker om tillatelse til å øke mengden farlig avfall som anlegget kan
brenne årlig fra 3000 tonn/år til 4000 t/år. Siden søknaden gjelder farlig avfall er det
Miljødirektoratet som er myndighet for saken. Fylkesmannen har imidlertid i brev av 24.06.2020 fått
delegert myndigheten til å behandle søknaden.
Kort redegjørelse om søknaden:
Type virksomhet:

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

Mottak og forbrenning med energigjenvinning av
husholdnings- og næringsavfall. Det vil ikke være noen
endringer i utforming av anlegget. Virksomheten har i dag
tillatelse til forbrenning av inntil 125 000 tonn årlig.
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Plassering:

Gnr. 67, bnr. 224, Stokka, Sandnes kommune.

Typer farlig avfall tillatt i dag:

1. Avfall som inneholder brommerte flammehemmere
2. Kobber og kreosot impregnert trevirke
3. Overflatebehandlet/malt trevirke
Søker om lov til å ta imot er spillolje refusjonsberettiget (7011),
spillolje ikke-refusjonsberettiget (7012), olje- og fettavfall
(7021), oljefiltre (7024), maling, lim, lakk (7051), oljebasert
borevæske (7142), maling, lim og lakk (7051), avfall med
ftalater (7156) og organiske løsmemidler uten halogen (7042)
og samtidig øke tillatt mengde årlig til 4000 t/år. Anlegget er
klar for å si fra seg tillatelsen til å motta brommerte
flammehemmere.

Rensetiltak:

Røykgassrensing med kalk og aktivt karbon.

Utslippshøyde (over bakken)
skorstein for renset gass:

47 meter (2 skorsteiner)

Begrensinger i utslippene til luft:

Utslippsgrensene slik de fremkommer i gjeldende tillatelser, jf.
avfallsforskriften kapittel 10, skal videreføres.

Fylkesmannens merknader
De typene farlig avfall som Forus Energigjenvinning nå søker om å få ta imot er plassert på «grønn
liste» av Miljødirektoratet. Det betyr at Miljødirektoratet har vurdert at disse typene farlig avfall
brytes ned ved 850 oC, som er den temperaturen anlegget har. I tillatelsen som gjelder i dag, har
anlegget krav om at innblandinga av farlig avfall skal være maksimalt 4 %.
Saksbehandling
Søknaden vil bli behandlet i samsvar med reglene i forurensningsforskriften kapittel 36 - Behandling
av tillatelser etter forurensningsloven.
Offentlig kunngjøring:
Fylkesmannen sørger for kunngjøring av søknaden i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad.
Kunngjøringskostnadene dekkes av søker.
Utlegging til offentlig ettersyn:
Søknaden og saksdokumentene legges ut til offentlig ettersyn:
 Sandnes kommune
 Hjemmesidene til Fylkesmannen i Rogaland på www.fylkesmannen.no/Rogaland under
«Høyringar”.
Uttalelser fra sendes Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller
postmottak@fmro.no innen 8 uker fra kunngjøringstidspunktet.
Kommunen bes innen samme tidsrom å innhente nødvendige uttalelser fra egne organer så langt
en finner dette nødvendig.
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Uttalelsen 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 og utskrift fra den kommunale saksbehandlingen sendes
Fylkesmannen.

Med hilsen
Mariann Størksen
fung. seksjonsleder

Kristin Espeset
senioringeniør
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