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Høring - Søknad om tillatelse til lagring av ballet restavfall - Eidsiva 

Bioenergi AS avd. Ingeberg (Trehørningen) 

Eidsiva Bioenergi AS har sendt inn søknad om å få etablere mellomlager for plastemballert 

restavfall på Trehørningen Energisentral, Ingeberg. Bakgrunnen for søknaden er svingninger i 

avfallsmarkedet og behov for stabil tilførsel av brensel til energiproduksjonen. Fylkesmannen 

ber om uttalelse til søknaden fra Hamar kommune innen 20. november 2019.  

 

Vi ber om at kommunen legger saksdokumentene ut til offentlig gjennomsyn f.eks. på servicetorget, 

og gjerne informerer om dette via kommunens internettside. Fylkesmannen vil legge 

søknadsdokumentene på egen nettside og sørge for kunngjøring av søknaden i Hamar Arbeiderblad. 

 

Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden. Innspillene sendes Fylkesmannen i Innlandet 

innen 20. november 2019. 

 

Søknaden 

Vi viser til vedlagte søknad fra Eidsiva Bioenergi AS mottatt på e-post 7. august 2019. På grunn av 

stor saksmengde med tilhørende lang saksbehandlingstid hos Fylkesmannen, behandlet vi en 

hastesøknad om en tidsavgrenset tillatelse til slik mellomlagring med vedtak i brev av 30. september 

2019. Søknaden vi sender på høring nå er den som gjelder etablering av en permanent løsning for 

mellomlagring av plastemballert restavfall ved Trehørningen.  

 

Eidsiva søker om mellomlagring av inntil 3 000 tonn komprimert og plastemballert restavfall av inntil 

ni måneders varighet hvert år. Mellomlageret vil fylles opp i løpet av sommer/høst og tømmes i løpet 

av vinterhalvåret. Det søkes om å benytte et asfaltert areal (A) foran bunker/silo ved anlegget, samt 

et areal (B) på ca. 6 dekar som er planert og klargjort for asfaltering som 2. prioritet etter behov.  

 

Vedlagt søknaden følger en risikovurdering med hensyn til fare for brann, forsøpling, utlekking til 

grunn og generende lukt til nabolaget og forslag til risikoreduserende tiltak. Eidsiva viser blant annet 

til at komprimering og emballering hindrer tilførsel av oksygen og reduserer risikoen for branntilløp 

vesentlig sammenlignet med bulklagret restavfall. Videre viser de til at avrenning fra område A 

samles opp og blir ført til bunkeren med avfallet som skal inn til forbrenning. Fra område B 

planlegger det bruk av tørr flis eller bark som absorbent for å sikre mot eventuell forurenset 

avrenning. I utgangspunktet skal emballeringen være så robust og tett at regnvann ikke skal nå inn 
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til avfallet slik at det forurenses. For nærmere detaljer og øvrige forslag til risikoreduserende tiltak 

viser vi til søknaden og den vedlagte risikovurderingen. 

 

Eidsiva har også lagt ved en samsvarsvurdering for forholdet mellom omsøkt mellomlagring og 

regelverket. Til denne samsvarsvurderingen vil Fylkesmannen bemerke at en mellomlagring av 

restavfall i inntil ni måneder ikke vil regnes som noe deponi, dvs. den omsøkte mellomlagringen 

faller utenfor virkeområdet til kapittel 9 i avfallsforskriften og vil derfor ikke omfattes av kravene til 

deponier. Dette kapittelet i avfallsforskriften gjelder for lagerplasser for avfall når lagringstiden er 

mer enn ett år før avfallet går til sluttbehandling, eller mer enn tre år før avfallet går til gjenvinning 

eller behandling. Fylkesmannen vil derfor behandle søknaden etter de generelle reglene om krav til 

tillatelse til virksomhet som kan medføre forurensning i forurensningsloven.  

 

Saksgang 

Søknaden sendes nå på høring med frist 20. november 2019. Eventuelle høringsuttalelser vil bli 

oversendt Eidsiva Bioenergi AS for kommentarer. Deretter vil Fylkesmannen utarbeide et utkast til 

tillatelse og forhåndsvarsle et vedtak. Dette vil gå i kopi til kommunen og eventuelt andre som har 

sendt inn høringsuttalelse før Fylkesmannen gjør et endelig vedtak. Vedtaket vil kunne påklages av 

de med rettslig klageinteresse. 

 

Ber om uttalelse 

Fylkesmannen ber om en uttalelse fra kommunen til søknaden innen 20. november 2019. Vi ønsker 

spesielt å vite om kommunen har informasjon om 

• bedriftens utslipp kan gjøre det vanskelig å oppnå mål om god økologisk og god kjemisk 

tilstand i vannforekomsten, jf. vannforskriften § 4-6. 

• forekomst av sårbare dyre- og plantearter i området, jf. naturmangfoldloven § 8. 

• andre planlagte aktiviteter som kan påvirke økosystemer i området, jf. naturmangfoldloven § 

10. 

• andre lokale forhold som vi bør ta hensyn til når vi avgjør søknaden, knyttet til helse og miljø, 

reguleringsplaner, interesser i området, naboer eller annet. 

 

 

Med hilsen 

 

Tore Pedersen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

  

 

Line Andersen 

seniorrådgiver 
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