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Søknad om utvidet tillatelse for Franzefoss Gjenvinning AS avd 
Trondheim for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter 
 
I 2019 ga Miljødirektoratet Franzefoss Gjenvinning AS en generell forhåndsgodkjenning som 
tilskuddsmottaker for tilskuddsordningen til behandling av kasserte fritidsbåter på sine anlegg.  
 
Vi viser til Franzefoss Gjenvinning AS avd Trondheims tillatelse fra Fylkesmannen som blant annet 
omfatter tillatelse til mottak og sortering, kverning og mellomlagring av næringsavfall og mottak og 
mellomlagring av farlig avfall (2017.0355.T). Tillatelsen ønskes utvidet til også å omfatte årlig 
mottak og kverning av 100 tonn fritidsbåter (inkludert kano og kajakk) med skroglengde inntil 15 
meter.  
 
Båter som tas imot vil være gjenstand for umiddelbar kontroll for å sikre forsvarlig videre 
håndtering. Før levering på anlegget skal farlige stoffer (væsker, batterier osv) være fjernet av eier. 
Dersom båten ikke er miljøsanert, skal prosedyre TQM id 13414 følges. All sanering vil foregå 
innendørs på fast dekke. Eventuelt farlig avfall fra saneringen (avvik)  vil bli mellomlagret på lager 
for farlig avfall på anlegget og deklarert før videre forsendelse til nedstrøms mottaker.  

 
Verdikjeden ved mottak og sanering vil være som følger:  
Farlig avfall (batterier, rest av olje og bensin): sendes til Batteriretur AS eller RENOR AS. Jern og 
annet metall sendes til Stena Recycling. Plastbåter som har vært gjenstand for miljøsanering 
(fjerning av batterier, metalldeler osv) vil bli kvernet, enten på eget anlegg eller ved annet anlegg 
med tillatelse til å kverne avfall. Mottaker av avfall fra oss (nedstrøms) kan variere over tid, men vil 
under enhver omstendighet være anlegg med tillatelse til å ta i mot gjeldende type avfall.   

 
Miljømessige konsekvenser av omsøkt aktivitet 
All sanering inkl kverning/knusing vil foregå inne i hall. Det er ikke antatt at aktiviteten vil medføre 
støv eller støy til omgivelsene ut over det dagens aktivitet ved anlegget gir.  
 
Mottaket av båter vil medføre anslagsvis 100 transporter inn på anlegget hvert år, dvs i snitt godt i 
underkant av én ekstra bevegelse enten inn eller ut av anlegget daglig som følge av omsøkt 
aktivitet.    
 
Vi vurderer det slik at omsøkt aktivitet med mottak av kasserte fritidsbåter ikke vil medføre økte  
miljømessige ulemper av betydning for våre omgivelser. 
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Vedlagt følger Franzefoss Gjenvinnings prosedyre for mottak og sanering av fritidsbåter. 
 


