BY- OG
STEDSUTVIKLING
BYOG STEDSUTVIKLING
Vann
Vann og
og avløp
avlop

Kristiansand
kommune

STATSFORVALTEREN
STATSFORVALTEREN II AGDER
AGDER
Postboks 504
504
Postboks
Var ref.:
ref.:
Vår
2021009577-9
2021009577-9
(Bes oppgitt
oppgitt ved
ved henvendelse)
henvendelse)
(Bes
Deres
Deres ref.:
ref.:
2017/2964
2017/2964
Dato:
Dato:
02.06.2022
02.06.2022

4804 ARENDAL
4804
ARENDAL

Søknad om
om tillatelse
tillatelse til
til drift
drift av
av biogassanlegg
biogassanlegg ved
ved Odderøya
Odderøya
Søknad
renseanlegg
renseanlegg
Vi viser
viser til
til deres
deres brev
brev av
av 29.04.2022
29.04.2022 (ref
(ref 2017/2964)
2017/2964) og
og 13.05.2022.
13.05.2022.
Vi
Kristiansand
dette søke
Kristiansand kommune
kommune vil
vil med
med dette
søke om
om tillatelse
tillatelse til
til drift
drift av
av biogassanlegg
biagassanlegg etter
etter
forurensingsloven.
forurensingsloven.
Biagassanlegget er
er en
en integrert
integrert del
del av
av prosessen
prosessen på
på Odderøya
Odderøya renseanlegg.
renseanlegg. Odderøya
Odderøya
Biogassanlegget
renseanlegg eies
eies og
og driftes
driftes av
av Kristiansand
Kristiansand kommune.
kommune. Odderøya
renseanlegg har
har egen
egen
renseanlegg
Odderøya renseanlegg
utslippstillatelse
etter rensing
utslippstillatelse for
for utslipp
utslipp etter
rensing av
av avløpsvann.
avløpsvann.
Vedlagt er
er utfyllende
utfyllende opplysninger
opplysninger knyttet
knyttet til
til innhold
innhold ii søknaden.
søknaden.
Vedlagt
Anleggets kapasitet
kapasitet til
til å
behandle slam
slam ii dag
dag og
og forventet
forventet endring
endring ii produksjon
produksjon
Anleggets
å behandle
fremover
er kort
fremover er
kort redegjort
redegjort for
for ii vedlegget.
vedlegget.
Våre vurderinger
vurderinger om
om utslippene
utslippene er
er ii tråd
med BAT-AEL
BAT-AEL vil
vil bli
bli ettersendt.
ettersendt.
Våre
tråd med
Ved behov
behov for
for ytterligere
ytterligere informasjon
informasjon er
er det
det bare
bare å
ta kontakt.
kontakt.
Ved
å ta

Med hilsen
hilsen
Med
Torleif
Jacobsen
Torleif Jacobsen
Leder/virksomhetsleder
Leder/virksom hetsleder
Dokumentet er
er godkjent
godkjent elektronisk
elektronisk og
og gyldig
gyldig uten
uten underskrift
Dokumentet
underskrift

Vedlegg:
Innhold ii søknad
Vedlegg: Innhold
søknad –
- Kristiansand
Kristiansand kommune
kommune

_______________________________________________________________________________________________________________
Sikker digital
digital post
post
Sikker
www.kristiansand.kommune.no/kontakt-oss
www.kristiansand.kommune.no/kontakt-oss

Postad r e s se
Postadresse
Postboks 4
4
Postboks
4685
4
6 8 5 Nodeland
Nodeland

E-postadresse
E-postadresse
post@kristia nsa nd. kornmu ne. no
post@kristiansand.kommune.no

Besøksadresse
Besøksadresse
Rädhusgata 18
18
Rådhusgata
Kristiansand
Kristiansand

Telefon
Telefon
38 07
07 50
50 00
00
38
N e t t a d r e s se
Nettadresse
www.kristiansand.kommune.no
www. kristia nsa n d . k o r nm une. no
Organisasjonsnummer
Organisasjonsnummer
NO
820
NO 8
2 0 852
852 982
982

