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Oversendelse av tillatelse til Velde Industri AS, Sandnes kommune 

Statsforvalteren i Rogaland har ferdigbehandlet søknadene til Velde Industri AS. Det er gitt en 
ny samlet tillatelse til all virksomhet, herunder pukkverk, massetipp for rene masser, 
asfaltverk, betongblandeverk, mottak, mellomlagring og behandling av betong og tegl, 
vaskeanlegg for forurenset masser og kompostering og jordproduksjon. Tillatelsen er gitt i 
medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16. 
 
Varsel om gebyr for saksbehandling etter forurensningsforskriften § 39. 
 
Vi viser til søknad fra Velde Industri AS (Velde) om en samlet utslippstillatelse for eksisterende og ny 
virksomhet datert 15.06.2020 samt supplerende søknad 09.07.2021. Det vises også til videre 
kommunikasjon, møter og befaring gjennom saksbehandlingstiden.  
 
Vedtak 
Statsforvalteren gir Velde Industri AS ny tillatelse etter forurensningsloven på visse vilkår.  
Følgende tillatelse med tilhørende vilkår gitt Velde Industri AS er vedlagt: 
 

1. Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Velde Industri AS 

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 
11 jf. § 16. 
 
Denne tillatelsen kan senere endres i medhold av forurensningsloven § 18. Endringer skal være basert på 
skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor 
foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. 
 
I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde forurensningsloven og 
produktkontrolloven, samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i 
tillatelsen. 
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Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav 
som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter fastsatt i medhold av 
disse lovene, er straffbart.  

Frister 

Tillatelsens punkt Gjelder Krav Frist 
7.3.1.3 Vaskeanlegget Utarbeide frekvens for 

stikkprøver at mottatt 
avfall 

3 måneder etter tillatelsen er 
gitt 

11.2 og 17.4 Støvmålinger Gjennomføre 
støvmålinger i henhold 
til tillatelsen 

Innen 1 år etter tillatelsen er 
gitt 

17.2 Måleprogram  Utarbeide 
måleprogram i 
henhold til tillatelsen 
punkt 17.2 

Innen 3 måneder etter 
tillatelsen trer i kraft  

18 Vaskeanlegget Tilstandsrapport, jf. 
forurensingsforskriften 
§ 36-21 

Innen 1 år etter tillatelsen er 
gitt 

 

Bakgrunn  

Velde driver i dag masseuttak og massetipp, samt industri relatert til masseuttaket 
(knuseverk, asfaltverk, vaskeanlegg for rene og forurenset masser (ulike prosesser), 
administrasjonsbygg, betongblandeverk, lager, servicebygg, produksjonsfabrikker, verksted mm). 
Driftsområdet ligger øst for vannforekomsten Grunningen i Sandnes kommune og ligger i tilknytning 
til Ims/Lutsi-vassdraget, som er lakseførende og vernet. Virksomheten til Velde ligger i et område 
som i stor grad er nyttet til landbruk og råstoffuttak av mineraler. 
 
Velde søker Statsforvalteren i Rogaland om en samlet utslippstillatelse til all virksomhet hos 
Velde Industri AS i Sandnes kommune. Dette omfatter vaskeanlegg for gjenvinning av forurensede 
masser, deponi for rene masser, steinbrudd for produksjon av pukk, asfaltverk og betongblande-
verk. I tillegg søkes det om jordproduksjon i samarbeid med bedriften Grønn Vekst AS, hvor kompost 
og sand blandes for å lage «proffjord». 
 
Vaskeanlegg 
Vaskeanlegget er etablert for å kunne gjenbruke innsamlet returmasse fra anleggsvirksomhet og 
rive- og rehabiliteringsarbeid. Det er gitt tillatelse (2018.0807.T) til testkjøring i 2018. I innsendt 
rapport fra testperiode 1 og søknad om ny tillatelse ber Velde om å få revurdert flg. krav: 
 

- Revidering av grenseverdier for gjenbruk av prosessvann 
- Endre krav til prøvetaking etter rensing for de store fraksjonene, at det i stedet gjøres en 

visuell vurdering. 
- En åpning i tillatelsen hvor det ved akutte tilfeller kan mottas løsmasser uten å kjenne til 

forurensningsgraden på forhånd. Løsmassene uten kjent forurensningsgrad som er mottatt, 
skal kun ligge på mellomlager frem til forurensningsgrad er kjent. 
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Produksjon og mellomlagring av proffjord og kompostering av park- og hageavfall 
Velde ønsker å starte med jordproduksjon på industriområdet. Produksjonen består av å blande 
ferdig kompost fra hage- og parkavfall fra Grønn Vekst, med resirkulert sand i fraksjonen 0-2 mm fra 
Veldes anlegg. Blandingen lager et produkt kalt proffjord1. Det søkes om mellomlagring av inntil 
1000 tonn ferdig kompostert hageavfall og et ferdig lager på 2000 tonn proffjord. Velde må ivareta 
de krav for registering av jordprodukt som stilles av Mattilsynet i tråd med gjødselvareforskriften2.  
 
I tillegg søker Velde om tillatelse til å rankekompostere park- og hageavfall på anlegget, med årlig 
mottak på 10 000 tonn.  Denne aktiviteten er fortsatt under planlegging.  
 
Sigevann fra kompostjord og proffjord vil føres via et sedimenteringsbasseng før utslipp til 
Grunningen. Velde beregner lave organiske utslipp fra produksjonen og mellomlagring av proffjord. 
 
Pukkverk 
Velde sitt pukkverk ble 23.04.2015 flyttet over på selvbærende forskrift. Ettersom det er søkt om en 
samlet tillatelse for all drift, vil det bli gitt en ny tillatelse til drift av pukkverket. 
 
Asfaltverk 
Asfaltverket tar imot oppfreste asfaltflak fra eksterne entreprenører som sammen med eget tilslag 
blir brukt i asfaltproduksjon. Det er ikke søkt om endringer av eksisterende tillatelse med nummer 
2017.0830.T. 
 
Betongblandeverk 
Velde har i dag tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og gjenvinning av betong 
og tegl, tillatelse nummer 2015.0232.T. Det er ikke søkt om endringer av denne. 
 
Massemottak og slamlagunen 
Ikke brukbare/gjenvinnbare vasket masser fra vaskeanlegget og anleggsprosjekter blir lagt på 
massemottak for rene masser. Massemottaket faller under forurensningsloven § 29 (krav til anlegg 
for behandling av avfall). Slike massemottak skal ha avskjærende grøfter slik at overvann fra 
omgivelsene ikke trenger inn i deponiet.  
 
Utslipp til vann 
Velde industri AS søker om å beholde Grunningen som resipient. 
 
Der skal utarbeides en handlingsplan for å redusere utslippet av partikler til bekken som fører til 
Grunningen og arbeidet vil bli igangsatt i løpet av høsten 2021. 
 
Grunningen er en liten (0,085 km2), grunn eutrof innsjø med omkringliggende våtmarksområde. 
Innsjøen er omgitt av et flatt landbrukslandskap. Ims-Lutsivassdraget, inklusiv Grunningens 
nedbørsfelt, er et vernet vassdrag og i tillegg er Grunningen naturreservat. 
 
I tillegg til omsøkte endringer har Statsforvalteren tatt initiativ til å vurdere tillatelsen opp mot hva 
som er mulig å oppnå ved bruk av beste tilgjengelige teknikker, BAT, for bransjen.  
 
 
 

 
1 https://www.gronnvekst.no/proffjord/proff-jord 
2 FOR-2003-07-04-951 - Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, forkortet til gjødselvareforskriften  
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Rettslig utgangspunkt 
Forurensningsloven 
Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på hvilke 
vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med fordeler 
og ulemper tiltaket ellers vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen vil vi særlig ta i 
betraktning i hvilken grad den omsøkte virksomheten er akseptabel sett i lys av forurensningslovens 
formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. 
 
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens myndighets-
utøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og 
samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer beslutninger som 
berører naturmangfold. 
 
Vannforskriften 
Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle vannfore-
komster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand, med mindre det er gitt unntak med hjemmel i 
forskriften § 9 eller § 10. 
 
Forurensningsforskriften kapittel 36 
EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett iblant annet forurensningsforskriften kapittel 36 
med vedlegg. Dette innebærer at Statsforvalteren skal sørge for at bedrifter med tillatelse til 
forurensende virksomhet bruker beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle bransjen og minst 
oppnår tilhørende utslippsnivåer (BAT-AEL).  
 
Nasjonalt prioriterte stoffer 
Statsforvalteren har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer (se vedlegg 
1 i tillatelsen). 
 
Statsforvalterens vurdering 
Statsforvalterens rolle når vi fatter vedtak om utslippstillatelse, er å vurdere bedriftens utslipp opp 
mot forurensningsloven, naturmangfoldloven og vannforskriften. Lovens system er at tiltaket skal 
være avklart etter plan- og bygningsloven før det blir gitt utslippstillatelse, jf. forurensningsloven § 11 
fjerde ledd, men dette er det opp til kommunen å vurdere. Bedriftens lokalisering blir avklart 
gjennom kommunens arealplaner og byggetillatelser. Statsforvalteren tar derfor ikke stilling til 
bedriftens plassering når vi gir utslippstillatelse. 
 
Støy 
Statsforvalteren har satt en samlet grense for støy i tillatelsens punkt 11.4. Støykravet oppgitt i punkt 
11.4 gjelder all virksomhet ved Velde Industri inkludert eventuell ny fremtidig aktivitet. 
Statsforvalteren kan sette krav om tiltak og støymålinger.   
 
Lukt 
Virksomheten skal søke å forhindre utslipp av lukt. Det har kommet inn klager på lukt fra produksjon 
av asfalt og Statsforvalteren kan, dersom dette blir vurdert nødvendig, pålegge virksomheten å gjøre 
luktanalyser.     
  
Støv 
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Statsforvalteren har satt en samlet grense for utslipp til luft i tillatelsens punkt 11.2. Grensen for 
utslipp til luft er samlet og gjelder for all Velde Industri sin virksomhet på Sviland i Sandnes 
kommune. Statsforvalteren har satt som krav at virksomheten skal gjennomføre støvmålinger innen 
1 år etter tillatelsen er gitt i tillatelsens punkt 17.4.  
 
Utslipp til vann og vurdering etter vannforskriften 
Miljømålene i vannforskriftens3 §§ 4 - 6 går ut på at tilstanden i vannforekomstene skal beskyttes 
mot forringelse, og skal forbedres med mål om å oppnå en god økologisk tilstand og god kjemisk 
tilstand. Miljømålene skal nås og forringelse er ikke tillatt, med mindre vilkårene for å gjøre unntak 
er oppfylt, jf. vannforskriften § 12. 
  
Velde har utslipp via sedimentasjonsbasseng til Grunningen naturreservat, vannforekomstID 029-
19705-L. Miljøtilstanden for Grunningen er ifølge vann-nett: økologisk tilstand dårlig med stor 
påvirkning av diffus avrenning fra industrier og middels påvirkning av diffus avrenning fra fulldyrket 
mark.  
 
Tillatelsens punkt 11.5 og 11.6 setter utslippsbegrensninger for utslipp til resipient og gjelder samlet 
for all virksomhetens aktivitet. Prosessvann fra vaskeanlegget for forurensede masser skal ikke 
slippes ut i resipient.  
 
Grunningen er påvirket av utslipp fra Velde sin virksomhet og det pågår en egen oppfølgning av 
utslipp av suspendert stoff. Statsforvalteren kan, dersom den økologiske tilstand av Grunningen 
forringes, sette ytterligere krav for å unngå en økologisk forringelse av resipienten.  
 
Vurdering etter naturmangfoldloven 
For alle saker der avgjørelsen kan påvirke naturmangfoldet, følger det av naturmangfoldloven4 § 7 at 
prinsippene i §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet og at det skal gå 
frem av avgjørelsen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken.  
 
Uønskede fremmede arter utgjør en trussel mot norsk natur og økosystemer, og spredning av disse 
bør forhindres. Statsforvalteren har satt vilkår i tillatelsen til kompostering og jordproduksjon hvor 
Velde skal iverksette nødvendige tiltak for å hindre spredning, jf. forskrift om fremmede organismer. 
Vi viser til § 18 om alminnelig krav til aktsomhet.  
 
Velde har utslipp til Grunningen naturreservat som er en vernet vannforekomst. Grunningen blir 
påvirket av suspendert stoff fra Velde sitt anlegg, men blir i tillegg påvirket av avrenning fra landbruk 
og Forsvaret sitt skytefelt på Vatne. Undersøkelser av Grunningen utført av Ecofact og Sweco viser 
påvirkning av suspendert stoff i utløpssonen fra Velde og landbruksområde.    
 
Med de krav vi har satt til utslipp fra Velde vurderer vi at det ikke er grunn til å tro, at tiltaket vil føre 
til vesentlig skade på naturmangfoldet. Resultatene fra overvåking vil danne grunnlag for vurdering 
av eventuelle videre innskjerping av utslippskrav for virksomheten.  
 
Statsforvalteren mener derfor at prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldlovens 
§§ 8 til 12 er oppfylt.  

 
3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446?q=vannforskriften 
 
4 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=naturmangfoldloven 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446?q=vannforskriften
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=naturmangfoldloven
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Industriutslippsdirektivet (IED) og tilhørende BAT-konklusjoner for avfallsbransjen 
Statsforvalteren har vurdert at Velde Miljø sin tillatelse for vaskeanlegget (2018.0807.T) datert 
20.11.2018 er omfattet av punkt 5.3 a) ii) i forurensingsforskriften § 36 vedlegg 1. Denne 
virksomheten er derfor omfattet av EUs industriutslippsdirektiv (IED), som er tatt inn i norsk rett i 
forurensningsforskriften kapittel 36. Kravene for avfallsbransjen (BREF WT) ble vedtatt av EU i BAT-
konklusjon av 10. august 2018.  
 
Velde oversendte en BAT-redegjørelse for deres virksomhet datert 13.11.2019.  
 
Statsforvalteren skal sikre at bedriftens utslipp er i tråd med hva som er mulig å oppnå ved bruk av 
beste tilgjengelige teknikker, BAT, for bransjen.  Statsforvalteren skal sørge for at omfattet bedrifter 
er i tråd med BAT og eventuelle tilhørende forpliktende utslippsnivåer (BAT-AEL) innen fire år etter 
EU har offentliggjort slike krav, jf. forurensningsforskriften § 36-19.   
 
Annet 
Med rene masser menes naturlige mineralske masser bestående av nedbrutt berggrunn og knust 
fjell, slik som leire, silt, sand, grus, pukk og annen stein. Jord regnes som forurenset når konsen-
trasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overskrider normverdiene for forurenset grunn, og dette 
ikke skyldes høye naturlige bakgrunnsnivåer i området der massene hentes ut. Normverdiene er gitt 
i forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg I. 
 
Jord- og steinmasser med opphav i potensielt syredannende bergarter, f.eks. alunskifer, anses alltid 
som forurenset dersom ikke annet blir dokumentert. 
 
Masser med innhold av arsen (As) kan regnes som et produkt og brukes i områder med tilsvarende 
nivå av arsen. Det vil si at det er en naturlig forhøyet bakgrunnsverdi i området der disse massene 
kan benyttes. Velde Miljø AS må opplyse kunden om begrensningene rundt bruken av masser med 
forhøyet nivå av arsen. Det er på nåværende tidspunkt ikke satt en nasjonal grenseverdi for 
innholdet av arsen i masser. Statsforvalteren kan på bakgrunn en eventuelt nasjonal grenseverdi 
stille krav om at denne følges. 
 
Begrunnelse for utvalgte vilkår og krav  
 
Utslipp til vann fra vaskeanlegget – tillatelsens punkt 7.1 
Vi har tatt utgangspunkt i at virksomheten har direkte utslipp til resipient slik at tillatelsen blir i tråd 
med IED direktivet. Følgelig er virksomheten omfattet av bindende utslippskrav, BAT-AEL, oppgitt i 
tabell 6.1 under BAT 20 i BREF-dokumentet, hvorav bedriften er i kategorien «Vasking med vann av 
utgravd forurenset jord».   
 
BAT oppgir et intervall for BAT-AEL, med noe variasjon for enkelte avfallsbehandlingsprosesser. 
Statsforvalteren har valgt å stille grenseverdier for prosessvannet fra vaskeanlegget. Prosessvannet 
resirkuleres i vaskeanlegget og slippes ikke ut, noe forurenset vann vil derfor følge massene som går 
ut av anlegget.  
 
Lagringstid for masser – tillatelsens punkt 7.3.2 
Det er satt krav til lagringstid for ulike fraksjoner i tabell 6 i tillatelsen. I BAT-konklusjonen for 
behandlingsanlegg for avfall står det at avfallets maksimale oppholdstid på anlegget skal være klart 
fastlagt. Vi mener de fastsatte grenser er rimelige.  
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Kompostering og jordproduksjon – tillatelsens punkt 8 
Statsforvalteren stiller krav i tillatelsens punkt 8.5 for å unngå spredning av fremmede arter.  
Virksomheten må være oppmerksom på og utføre tiltak for å unngå spredning av fremmede arter 
og svartelistede arter ved håndtering av kompost og jordblandinger. Naturmangfoldloven kapittel 
IV5, og tilhørende forskrift om fremmede organismer §§ 18-246 har krav til aktsomhet for å unngå 
spredning av fremmede arter, og unngå skade på biologisk mangfold.  
 
Det vises til rapport M-9827 utarbeidet av Sweco for Miljødirektoratet som gir anbefalinger på 
hvordan planteavfall skal håndteres med hensyn til å unngå spredning av fremmede arter.   
 
Kompostering og blanding/produksjon av jordprodukt, vil medføre noe utslipp av partikler og 
næringsstoffer (organiske parametere) til vann. Det er spesielt kompostering av biologisk avfall som 
vil føre til næringsrik avrenning, det er derfor viktig at virksomheten har kontroll og oversikt over 
anleggets utslipp før oppstart av ny virksomhet. Bedriften må opprette et måleprogram for 
organiske parametere for å kartlegge og utrede utslippet. Det må videre vurderes til hvilken grad en 
slik aktivitet vil påvirke resipienten. Vi viser til utredningskrav i tillatelsens punkt 8.6.3.   
 
Lukt – tillatelsens punkt 11.3 
Lukt har foreløpig ikke blitt tatt opp som et påregnelig utslipp fra virksomheten, og det stilles 
generelt krav til å begrense utslipp av lukt mest mulig.  
 
Aktivitet, som for eksempel kompostering av park- og hageavfall, kan medføre luktplager i nær-
området. Statsforvalteren kan på bakgrunn av eventuelt fremtidige naboklager på lukt stille mer 
utfyllende krav til luktutslipp i tråd med veilederen TA-3019.   
 
Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann [trinn1-3] – Tillatelsens punkt 18  
For en virksomhet som er omfattet av vedlegg I i forurensningsforskriftens kapittel 36, og der 
virksomheten innebærer at det brukes, fremstilles eller slippes ut farlige stoffer og stoffblandinger, 
skal den ansvarlige for virksomheten utarbeide en tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn 
og grunnvann, jf. forurensningsforskriften § 36-21.  
 
Vaskeanlegget er omfattet av IED og dermed kravet om utarbeidelse av tilstandsrapport. 
Statsforvalteren har derfor i endret tillatelse stilt krav om at bedriften skal vurdere 
forurensningstilstanden i henhold til trinn 1-3 i Miljødirektoratets veileder M-630/2016 
Tilstandsrapport for industriområder.  Se Miljødirektoratets nettsted for øvrig informasjon: 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/ veileder-
tilstandsrapport-for-industriomrader/   
 
Merk at dette gjelder kun for vaskeanlegget. Frist for innsending er ett år etter tillatelsen er gitt. 
   
Statsforvalteren kan på bakgrunn av tilstandsrapporten vurdere å pålegge bedriften å utarbeide en 
full tilstandsrapport i henhold til trinn 4-7 i Miljødirektoratets veileder M-630/2016, jf. Tillatelsens 
punkt 18.  

 
5 LOV-2009-06-19-100 - Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)  
6 FOR-2015-06-19-716 - Forskrift om fremmede organismer   
7 Sweco, 05.03.2018. Håndtering av løsmasser med fremmede skadelige plantearter og forsvarlig kompostering av planteavfall med 
fremmede skadelige plantearter. M-982. Tilgjengelig på: https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/mars-2018/handtering-av-
losmasser-med-fremmede-skadelige-plantearter-og-forsvarlig-kompostering-av-planteavfall-med-fremmede-skadelige-plantearter/  

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/%20veileder-tilstandsrapport-for-industriomrader/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/%20veileder-tilstandsrapport-for-industriomrader/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/mars-2018/handtering-av-losmasser-med-fremmede-skadelige-plantearter-og-forsvarlig-kompostering-av-planteavfall-med-fremmede-skadelige-plantearter/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/mars-2018/handtering-av-losmasser-med-fremmede-skadelige-plantearter-og-forsvarlig-kompostering-av-planteavfall-med-fremmede-skadelige-plantearter/
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Saksgang, forhåndsvarsel og uttalelser 
Søknaden var lagt ut til offentlig ettersyn iht. forurensningsforskriften § 36-5. Utleggingsperioden var 
fra slutt januar til start april 2021, hvor saken ble lagt ut på offentlig ettersyn i Sandnes kommune og 
på Statsforvalterens nettsider. Saken ble offentlig kunngjort i Sandnesposten og Stavanger 
Aftenblad.  
 
Supplerende søknad var lagt ut til offentlig ettersyn perioden juli til oktober 2021 på 
Statsforvalterens nettsider og sendt til adresseliste mottatt fra Velde.  
 
Følgende høringsuttalelser er mottatt og hovedtema kort beskrevet her. Alle uttalelser er vedlagt i 
vedlegg 2. 
 
Rogaland fylkeskommune 12.02.2021 og 05.08.2021 
Det er registrert kulturminner i nærheten av tiltaket (grøft til Kyllesvatnet), men tiltaket vil ikke 
komme i konflikt med disse. Etter endring av søknad har de ingen merknader. 
   
Mattilsynet 17.02.2021 
De skriver med hensyn til mellomlagring av ferdig kompostert hageavfall, at de ligger til grunn at det 
ikke inneholder animalske biprodukter. Det er ikke noen spesifikke krav tilknyttet mellomlagring av 
ferdig kompost jf. del II av gjødselvareforskriften, men lagringen må skje på en måte som sikre at 
den ferdig hygieniserte komposten ikke rekontamineres.  
 
De vil gjøre en egen vurdering av produksjon av proffjord når den blir registret hos Mattilsynet.  
 
Statens vegvesen 18.02.2021 
Ingen merknader 
 
NVE 01.03.2021 
Har en egen søknad fra Velde angående tidligere uttak av vatn fra Kyllesvatnet, som de vil vurdere. 
 
Merknad fra Statsforvalteren: denne faller bort da Velde ikke lengre ønsker uttak av vann fra 
Kyllesvatnet eller ha Kyllesvatnet som resipient.  
 
Henning Furenes 09.03.2021 
De bruker Kyllesvatnet til drikkevann til husdyr, sau, storfe og kylling og er skeptiske til at det skal gå 
overskuddsvann fra Velde til Kyllesvatnet.  
 
Merknad fra Statsforvalteren: denne faller bort at Velde ikke lengre ønsker uttak av vann fra 
Kyllesvatnet eller ha Kyllesvatnet som resipient.  
 
Tor-Inge Lura 08.03.2021 
Før ny tillatelse kan gis, må Velde synliggjøre at de kan overholde utslippskrav. I tillegg blir det uttrykt 
bekymring over avrenning fra Torsteinsfjellet og andre omkringliggende uttak. Det gis også uttrykk 
for bekymring over utslipp til Kyllesvatnet.  
  
Merknad fra Statsforvalteren: denne tillatelse omfatter Velde sitt anlegg og annen industri vil ikke bli 
vurdert her. Kyllesvatnet bortfaller som mulig resipient.  
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Eldar Melbøe Kyllesø 11.03.2021 
Han beskriver privatrettslige avtaler mellom grunneier og Velde og uttrykker bekymring for 
avrenning fra Torsteinsfjellet til Kyllesvatnet og samlet påvirkning på Kyllesvatnet.  
 
Merknad fra Statsforvalteren: denne tillatelse omfatter Velde sitt anlegg og annen industri vil ikke bli 
vurdert her. Kyllesvatnet bortfaller som mulig resipient. Vi vurderer ikke privatrettslige avtaler 
mellom Velde og grunneier.   
 
NINA forskningsstasjon og Ims Genbank 25.05.2021 
De gir en grundig beskrivelse av mulige konsekvenser utslipp til Kyllesvatnet kan ha på 
vannkvaliteten, da dette allerede er et belastet vassdrag.  
 
Merknad fra Statsforvalteren: denne faller bort at Velde ikke lengre ønsker uttak av vann fra 
Kyllesvatnet eller ha Kyllesvatnet som resipient.  
 
Sandnes kommune 03.06.2021 
Kommenterer på Velde sine problemer med suspendert stoff og mener det må foretas resipient-
undersøkelser av Kyllesvatnet. Kommunen tillater ikke at forurenset overvann ledes til kommunalt 
ledningsnett.  
 
Skriver at Statsforvalteren må kreve renseløsning for overvannshåndteringen.  
 
Vil at produksjon av proffjord utsettes til det er kontroll på avrenning og at det må skje under tak.  
 
Byplan: mener søknaden må ses i sammenheng med utslipp fra Torsteinsfjellet til Kyllesvatnet. 
Ønsker en vurdering av om produksjon av proffjord skal foregå under tak.  
 
Områdeutvalg nord: Hana Riska og Sviland: positive til en samlet utslippstillatelse. Ønsker minst mulig 
avrenning fra Velde.  
 
Merknad fra Statsforvalteren: denne tillatelse omfatter Velde sitt anlegg og annen industri vil ikke bli 
vurdert her. Kyllesvatnet bortfaller som mulig resipient.  
 
Varsel om gebyr 
Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for vår saksbehandling av blant annet søknader om ny eller 
endret tillatelse etter forurensningsloven, jf. forurensningsforskriften kapittel 39.  Gebyret skal 
samlet sett ikke overstige forurensningsmyndighetens kostnad ved saksbehandling. Ved fastsettelse 
av gebyrsats skal forventet ressursbruk knyttet til saksbehandlingen legges til grunn. 
 
Vi varsler med dette fastsetting av gebyrsats 2 for saksbehandlingen, jf. forurensningsforskriften § 
39-4, som svarer til et samlet ressursbruk av 7 ukeverk. Gebyret utgjør kr. 245 200,-.  
 
Vi begrunner gebyrsats 2 med at arbeidet med tillatelsen har vært omfattende. Saksbehandlingen 
startet i 2020 og har inkludert flere møter og dokumentasjonsutvekslinger samt høring og 
supplerende høring og omfattende bruk av andre faggrupper hos Statsforvalteren. 
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Klagerett 
Velde Industri AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert gebyrsatsen. 
En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre 
opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram. 
 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse 
innen tre uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra vedkommende fikk eller burde 
skaffet seg kjennskap til vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage skal angi hva 
det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger 
av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren. 
 
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren 
eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal 
gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om 
gjennomføring kan ikke påklages. 
 
Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt, men på grunn av sommerferie får dere forlenget 
klagefrist til 5 uker fra dette brevet ble mottatt.  
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Marit Sundsvik Bendixen (e.f.) 
fylkesmiljøvernsjef 
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