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Offentlig ettersyn - Norstone AS avd. Forus - søknad om utslippstillatelse 
for Forusstranda, Stavanger kommune 

Norstone AS avd. Forus søker om utslippstillatelse for deres anlegg på Forusstranda i 
Stavanger kommune. Det søkes om en forlengelse av vilkår i tillatelse fra 28.11.2011 med 
nummer 2011.245.T (se vedlegg 2). I forbindelse med søknaden vil Statsforvalteren ta 
tillatelsen opp til revisjon. Tillatelsen er fra 2011, og er dermed over 10 år gammel. Revisjon 
blir gjort med hjemmel i forurensingsloven § 18 tredje ledd. Søknad om forlengelse og revisjon 
av tillatelsen vil behandles samtidig. 
 
Statsforvalteren ber om opplysninger om spesielle lokale forhold, naboer mv. som det bør tas 
hensyn til ved saksbehandling av søknaden. Frist for uttalelse er 27.03.2023. Vi ber om at 
saksdokumentene og et eksemplar av kunngjøringen blir lagt ut til offentlig ettersyn i 
kommunen.  
 
Norstone søkte 12.08.2022 om utslippstillatelse til sitt 
anlegg på Forusstranda i Stavanger kommune. 

Plassering: Gnr./Bnr. 14/67 og 14/1119 i Stavanger 
kommune. 

Det søkes om: utslipp av støv, støy og suspendert stoff til 
sjø.  

 
Bakgrunn 
Norstone AS avd. Forus ble etablert i 2006 og tar imot 
ferdige fraksjoner av pukk, grus og sand fra deres egne 
produksjonsanlegg i Ryfylke for videre distribusjon til 
kunder. All transport inn til anlegget skjer ved båt og 
utkjøring med lastebil.    

Bildet viser Norstone AS sitt anlegg på 
Forusstranda
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Det foregår ikke knusing eller sikting av massene og anlegget er derfor ikke omfattet av 
forurensningsforskriften kapitel 30. I forbindelse med en klage på manglende tillatelse til 
virksomheter på eiendommen, vurderte Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) den 12.05.2011 (se 
vedlegg 1):  

Norstone AS avd. Forus er å betrakte som en forurensende virksomhet som er pliktig til å ha en 
tillatelse etter forurensningsloven § 11 dersom den støyende virksomhet medfører nevneverdig 
skade eller ulempe over terskelen i forurensningslovens § 8 tredje ledd.  

Videre har Klif kommet til at Norstone AS sin virksomhet omfattes av forurensningsloven og Klif ber 
Fylkesmannen vurdere om Norstone As støyende virksomhet er konsesjonspliktig etter 
forurensningsloven § 11. Dersom det er tilfellet ber vi Fylkesmannen om å behandle saken og 
eventuelt fastsette vilkår.  

Vi gjorde en vurdering og kom frem til at Norstone skulle ha en tillatelse etter forurensningsloven 
§ 11. Vi kan ikke se at grunnlaget for denne vurdering har endret seg og vurderer derfor at Norstone 
fortsatt trenger en tillatelse etter forurensningsloven § 11.  

 
Søknad 
Norstone søker Statsforvalteren i Rogaland om utslippstillatelse til Norstone sitt anlegg på 
Forusstranda i Stavanger kommune. Dette omfatter omlasting av ferdigvare fra båt til lastebil og 
mellomlagring av ferdigvare.  

Norstone søker om videreførelse av gjeldende tillatelse (se vedlegg) med følgende grenseverdier: 

Utslipp til vann: 
Virksomheten skal ikke ha utslipp av prosessvann. 

Utslipp til luft: 
Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra lossing og landbasert aktivitet ved anlegget skal ikke medføre 
at mengder nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Grenseverdi for støvnedfall i 
fritidsbåthavnen som grenser til anlegget er satt til 10 g/m2 i løpet av 30 dager.  

Støy: 
Bedriftens bidrag til støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, 
utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet 
som frifeltsverdi ved mest støyutsatte fasade: 

 



  Side: 3/4 

 

 

 
Driftstider: 
Lossing av båt og lasting/utkjøring av biler skal foregå mellom klokken 07:00 og 23:00 mandag til 
fredag og mellom klokken 07:00 og 17:00 på lørdag. Lossing og utkjøring er ikke tillatt på søndager 
eller helligdager/offentlige fridager. 

Inntil 10 ganger i året kan lossing som er påbegynt før kl. 22:00 mandag til fredag eller før kl.15:00 på 
lørdager fullføres slik at båten kan forlate området. Lossing etter kl.23:00 på hverdager og etter 
kl.17:00 på lørdager skal journalføres. 

 
Statsforvalterens merknader  
Statsforvalteren behandler søknader om endring og revisjon av tillatelse i tråd med 
forurensningsforskriften § 36.  
 
Utlegging til offentlig ettersyn  
Søknaden vil bli lagt ut til høring på Statsforvalteren i Rogaland sine nettsider 
https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/ under «Miljø og klima» og «høyringar». Uttalelser fra 
interesserte sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller 
fmropost@statsforvalteren.no innen 27.03.2023. 
 
Uttalelse – kommunal og fylkeskommunal sluttbehandling  
Vi ber kommunen om å innhente nødvendige uttalelser fra egne organer, 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 Statsforvalteren. 

 
Spesielle spørsmål vi ønsker svar på  
Vi sender kopi av brevet til berørte naboer i området slik at de skal være orientert om 
høringsbrevene som nå sendes ut. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.) 
fagleder forurensing 

  
 
Julie Jacobi Jonstrup 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg 

1 Vedlegg 1 Avgjørelse av klage på utslippstillatelse for Lemminkainen Norge AS avd. Forus 
2 Vedlegg 2 NorStone AS avd. Forus - Utslippstillatelse 2011 
3 Vedlegg 3 Søknad.pdf 
4 Vedlegg 4 Støy fra lossing av båt.pdf 
5 Vedlegg 5 Rutine støyhåndtering Forusstranda.pdf 
6 Vedlegg 6 Vann rapport Storm Aqua.pdf 
7 Vedlegg 7 Støvnedfall Juni 2022.pdf 

 
 
Kopi til: 

NATURVERNFORBUNDET I 
ROGALAND 

Henrik Ibsens gate 59 4021 STAVANGER 

SLETTESTRANDVEIEN 15 AS Slettestrandveien 15 4032 STAVANGER 
NORSTONE AS AVD SALG FORUS Postboks 60 4301 SANDNES 
FORUSSTRANDA VEL c/o Kristen Kvame Forusstraen 42 4031 STAVANGER 
Tor Torkelsen Midtgårdveien 14 B 4031 STAVANGER 
MIDTGÅRDVEIEN 12 AS c/o Seabrokers Eiendom AS Forusbeen 

78 
4033 STAVANGER 

GAND EIENDOM AS c/o Magnar Tveiten Bauneveien 7A 4328 SANDNES 
SLETTESTRANDVEIEN 4 AS c/o Swiss Life AM Business Mgt AS 

Postboks 1207 Vika 
0110 OSLO 

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER 
FORUSSTRANDA NÆRINGSPARK 
AS 

Breibakken 2 4012 STAVANGER 

STRANDSVINGEN EIENDOM AS Postboks 366 Forus 4068 STAVANGER 
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