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Eidsiva Bioenergi AS – Vedtak om midlertidig tillatelse til lagring av ballet 
restavfall - Trehørningen, Hamar kommune 

Fylkesmannen viser til deres søknad av 26. september 2019 om å etablere et midlertidig 
mellomlager for plastemballert restavfall ved deres forbrenningsanlegg på Trehørningen i Hamar, 
samt deres søknad om etablering av permanent mellomlager ved samme lokasjon, journalført hos 
oss 9. august 2019.  
 
Bakgrunn 
Eidsiva Bioenergi AS ser behov for å etablere et mellomlager for plastemballert restavfall ved 
Trehørningen Energisentral i Hamar kommune. Etableringen av et slikt mellomlager skal fungere 
som buffer ved store svingninger i avfallsmarkedet og sørge for stabil tilførsel av brensel i 
energiproduksjonen. Eidsiva Bioenergi AS leverte i august 2019 en søknad om etablering av et 
permanent mellomlager, men har på grunn av lang saksbehandlingstid hos Fylkesmannen i 
Innlandet sett seg nødt til å søke om tillatelse til å etablere et midlertidig anlegg. Etablering av 
mellomlager anses som nødvendig ettersom flere avfallsforbrenningsanlegg både lokalt og i Sverige 
har mottaksstopp av avfall som følge av revisjoner og vedlikehold. Dette skjer samtidig med at det er 
store volumer av avfall i markedet. 
 
Det søkes om å mellomlagre opp til 900 tonn ballet restavfall på asfaltert område utenfor 
Trehørningen Energisentral.  
 
Høring 
Sluttbehandling av avfall som ikke kan gjenvinnes er en viktig samfunnsoppgave. For å redusere 
miljøbelastningen med avfallshåndtering, bør en lokal behandlingsløsning tilstrebes for å unngå de 
miljømessige ulempene lang transportvei medfører. En opphopning av bulklagret restavfall ved 
IKS’er og andre mellomlagre bør unngås, ettersom det er kjent at det ofte er branntilløp i 
avfallsanlegg som følge av selvantenning. I perioder der rask sluttbehandling er vanskelig på grunn 
av store mengder, bør eventuell mellomlagring skje på en slik måte at risiko for brann og 
forurensning reduseres.  
 
Det forventes at avfallsmarkedet vil stabilisere seg utover vintersesongen, slik at behovet for 
mellomlagring er mest kritisk i høstsesongen.  
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På bakgrunn av dette har Fylkesmannen akseptert en forsert saksbehandling av søknad om 
midlertidig tillatelse. Høringen i saken vil foregå som en etterkunngjøring etter 
unntaksbestemmelsene i forurensningsforskriften § 36-9 andre ledd, bokstav a. Dersom det skulle 
komme frem opplysninger etter etterkunngjøringen om at skaden eller ulempen med 
forurensningen blir vesentlig større eller annerledes enn ventet da tillatelsen ble gitt, kan 
Fylkesmannen oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår, jf. forurensningsloven 
§ 18 pkt. 1. 
 
Fylkesmannen har kontaktet Hamar kommune for å få en uttalelse om etablering av midlertidig 
mellomlager. Kommunen mener det er fornuftig at ballet restavfall lagres midlertidig i nærheten av 
forbrenningsanlegget, i stedet for at det skal fraktes over store avstander. De presiserer imidlertid at 
en permanent løsning bør etableres i nær fremtid for å unngå slike kortsiktige hasteløsninger. 
 
Fylkesmannens vurdering    
Lagring av ballet og emballert restavfall vil skje over en kort periode og Fylkesmannen anser av den 
grunn at de forurensningsmessige ulempene vil være beskjedne. Dersom det ikke finnes 
sluttbehandlingsløsninger lokalt kan større mengder avfall måtte transporteres over lange avstander 
før det kan sluttbehandles. Dette anser vi som lite gunstig. Videre er det vektlagt at bulklagring av 
restavfall i avfallsbunker medfører større risiko for branntilløp. Ved å emballere restavfallet 
reduseres tilførsel av oksygen, slik at risiko for selvantenning reduseres. 
  
Til søknaden om permanent mellomlager er det vedlagt en risikovurdering som tar for seg 
branntilløp, forsøpling, utlekking til grunn og sjenerende lukt. Det midlertidige mellomlageret skiller 
seg ikke i stor grad fra den prosjekterte permanente løsningen, og Fylkesmannen vurderer det 
derfor slik at virksomheten har vurdert ulike risikofaktorer som er forbundet med slik lagring.  Med 
bakgrunn i dette mener Fylkesmannen at det er forsvarlig å tillate virksomheten å etablere et 
mellomlager for inntil 900 tonn ballet og komprimert restavfall ved Trehørningen Energisentral. 
 
Midlertidig tillatelse 
Det gis tillatelse til etablering av midlertidig mellomlager for plastemballert restavfall på følgende 
vilkår: 

1. Det gis tillatelse til å motta inntil 900 tonn plastemballert restavfall ved Trehørningen 
Energisentral. Avfall skal veies inn og registreres. Det tillates ikke å plassere plastemballert 
restavfall på utendørs mellomlager etter 1. november 2019.  

2. Lagring skal kun skje på asfaltert område der overvann blir ledet inn i bunkeren. 
3. Avfallet skal være tilstrekkelig emballert slik at risiko for sjenerende lukt og tilgang for 

skadedyr minimeres. Avfall med skade på emballering skal ikke mellomlagres, men sendes 
direkte til energigjenvinning.  

4. Det skal gjennomføres ukentlig tilsyn med mellomlageret for å vurdere lukt og avrenning.  
5. Eventuelle naboklager skal registreres og avviksbehandles i Eidsiva Bioenergi AS sitt 

avvikssystem. 
6. Mellomlageret skal være tømt og ryddet innen 22. desember 2019. 

 
Midlertidig tillatelse gis med hjemmel i forurensningsloven § 11. 
 
Varsel om fastsettelse av gebyr 
Fylkesmannens behandling av søknader om utslippstillatelser er omfattet av en gebyrordning. 
Vedtaket er å betrakte som en midlertidig utslippstillatelse. 
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Gebyrsatsen fastsettes avhengig av ressursforbruk ved arbeidet med tillatelsen. Det varsles med 
dette at det skal betales et gebyr på kr 6 600,- for vår behandling av søknaden (gebyrsats 9), jf. 
forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.04 kapittel 39/§ 39-4. Faktura ettersendes fra 
Miljødirektoratet. 
 
Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyr må oversendes Fylkesmannen i 
Innlandet i løpet av 2 uker, jf. forvaltningsloven § 16. 
 
Med hilsen 
 
Tore Pedersen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Kathrine Eriksen Vatn 
overingeniør 
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