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Høring av søknad om endring av tillatelse fra Ragn-Sells AS avd. 
Tankrenovasjon 

 
Statsforvalteren ber om høringsuttalelse knyttet til søknad fra Ragn-Sells avd. Tankrenovasjon om 
økte avfallsrammer for mottak og mellomlagring. Vi ber om opplysninger om spesielle forhold mv. 
som det bør tas hensyn til ved behandlingen av søknaden.  
 
Frist for kommunale uttalelser er satt til 10.05.2021. Frist for uttalelser fra andre parter er 
12.04.2021. 
 
 
Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad av 02.06.2020 og videre dokumentasjon av 05.03.2021 
om endring av tillatelse etter forurensingsloven fra Ragn-Sells AS avd. Tankrenovasjon (Ragn-Sells) på 
gnr. 71 bnr. 211 og 286 i Tysvær kommune. Ragn-Sells har tillatelse til mottak og mellomlagring av 
farlig avfall datert 18.11.2015, sist endret 25.09.2017. Søknad om endring gjelder øking av rammevilkår 
for mottak og mellomlagring, og endringer i vilkår om tanklagring og vask av bil. 
 
Kort orientering om virksomheten: 

Type virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig avfall på tank, eller i 
container. 

Plassering: Gnr. 71, bnr. 211 og 286. Frakkagjerdvegen 206, 5563 
Førresfjorden, Tysvær kommune. 

Driftstid: 8 timer pr. døgn, 230 døgn pr. år. 

Utslipp til vann: Overflatevann fra trafikkareal og avrenning fra innvendig 
areal ledes til oljeutskillere. Tankanlegget har spillsikring. 

Lukt og støy: Anlegget har ikke mottatt klager på lukt eller støy. 

Avstand til nærmeste bebyggelse: 
Avstand til nærmeste bolig: 
Avstand til nærmeste friområde: 

18 m, Bolig 
18 m, Enebolig 
0 m, LNF-område 
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Det søkes om følgende endringer av tillatelsen: 
1. Endre rammevilkår for mottak og mellomlagring av avfall, inkludert to nye fraksjoner: 

Årlig mottak av farlig avfall 
Nåværende grense: Søkes om: 
2 600 tonn/år: 3 000 tonn/år: 

 

Avfallsfraksjon 
Maksimal mengde lagret samtidig 
Nåværende grense: Søkes om: 

7021 Olje- og fettavfall og 7030 Oljeemulsjoner 97 tonn 120 tonn 
7022 Oljeforurenset masse 15 tonn 60 tonn 
7023 Drivstoff og fyringsolje 20 tonn 30 tonn 
7042 Organiske løsemidler uten halogen 4 tonn 34 tonn 
7152 Organisk avfall uten halogen 4 tonn 34 tonn 
7142 Oljebasert borevæske og 7144 Vannbasert 
borevæske som inneholder farlige stoffer. 

0 tonn 30 tonn 

 

2. Endre krav stilt til tanklagring og vask av bil: 
- Ragn-Sells søker om å kunne bruke tankfarmen fritt, uten de begrensninger stilt i gjeldene 

tillatelsen om lagring av angitte typer avfall på bestemte tanker.  
- Ragn-Sells søker om å få lov til å fjerne rester av oljeholdige masser (7022) fra kjøretøy på 

virksomhetens areal.  

Søknaden om økt tonnasje begrunnes økt oppdragsmengder, og tilpassing av mengder til transport. 
Virksomheten ønsker også å kunne ta imot større prosjekt fra offshore virksomhet. 
 
For å kunne ta imot og mellomlagre mer avfall (7022) og nye fraksjoner (7142 og 7144) vil 
virksomheten etablere et nytt lager. Lageret består av to væsketette containere på 22m3 med lokk, og 
med en ringmur av betong som spillsikring. Spillsikringen skal ha minimumskapasitet på 110% av en 
container, og skal ha helning fra begge sider og ventil for uttapping av regnvann. 
 
Ragn-Sells har utført risikoanalyse for ny lagerløsning, og oppdatert beredskapsplanen. 
 
Statsforvalterens merknader 
Statsforvalteren vurderer at med denne økningen i mengder mottatt og samtidig mellomlagret, 
inkludert nye fraksjoner og nytt lager, må søknaden legges ut til offentlig høring. Søknaden vil bli 
behandlet iht. forurensningsforskriften § 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. 
 
Offentlig kunngjøring 
Statsforvalteren sørger for kunngjøring av søknaden i Haugesunds Avis. Kunngjøringskostnadene skal 
dekkes av søker. 
 
Utlegging til offentlig ettersyn 
Saken blir lagt ut til offentlig ettersyn i Tysvær kommune og på Statsforvalteren i Rogaland sine 
nettsider https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Hoyringar/. Uttalelser sendes til 
Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no 
innen 12.04.2021, 4 uker fra utleggingspunktet.	
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Uttalelser – kommunal sluttbehandling 
Frist for kommunale og fylkeskommunale uttalelser settes til 10.05.2021, 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 Statsforvalteren. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Marit Sundsvik Bendixen 
ass. fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Elisabeth Time Ellingsen 
rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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