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Grasmo as - høring av søknad om tillatelse til anlegg for produksjon av 

svartpellets 

Grasmo as har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven. Vi ber om uttalelse 

til søknaden innen fire uker. 

 

Grasmo as har søkt om tillatelse etter forurensningsloven for et anlegg som skal produsere 

svartpellets. Dette er pellets framstilt av tremateriale/trefiber, som kan brukes f eks i kolkraftverk 

som erstatning for kol. Anlegget bygges på Matrand i Eidskog kommune, der bedriften har hatt et 

mindre anlegg for produksjon av trepellets til bruk i fyringsanlegg for oppvarming av hus.    

 

Grasmo as hadde tidligere en tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Hedmark av 

16.06.2003, som var stilet til Norsk Pellets Vestmarka as. Denne tillatelsen gjaldt for en mindre 

produksjon av pellets og utslipp fra biobrenselanlegg ifm dette. Tillatelsen ble trukket tilbake av 

Fylkesmannen i brev av 20.12.2010, da utslipp fra forbrenningsanlegg for rene brensler ble 

forskriftsregulert, jf kap 27 i forskrift om begrensning av forurensning.  

 

I forbindelse med den nye planlagte produksjonen nå er det behov for en tillatelse etter 

forurensningsloven. Bedriften sendte en søknad til Fylkesmannen 25.11.2019. Vi tok saken opp med 

Miljødirektoratet da det var uklart om det var Miljødirektoratet eller Fylkesmannen som skulle 

behandle saken, jf rundskriv T-3/86 om Fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven. Etter en 

endelig avklaring fra Miljødirektoratet skal Fylkesmannen behandle søknaden.  

 

Vi hadde et møte med bedriften 13.02.2020 og bad deretter bedriften om noe oppdatering av 

søknadsdokumentene.  Justert søknad av 24.03.2020 er vedlagt dette dokumentet. Det fremgår 

hvilke av vedleggene som er justert. Nederst, til sist i vedleggene, ligger et utfylt standard 

søknadsskjema. Dette skjemaet har henvisning til flere vedlegg om de enkelte tema, f eks 

prosessbeskrivelse, vannhåndtering, tilstand i vassdraget, luftutslipp, støy, kart, flytskjema mv. Ifølge 

skjemaet skal det produseres ca 70 000 tonn pellets årlig.   

 

Bedriften vil ifølge søknaden fortsatt ha biobrenselanlegg for treflis og trepulver, som utvides noe.  

Det vil også ifm produksjonen være flere andre utslippspunkt til luft med rensing av utslippet for å 

minske støvmengden som går ut.  
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Renset avløpsvann er planlagt ført til infiltrasjonslagune/dam. Økt produksjon vil medføre økt 

transport til og fra anlegget.  

 

I forbindelse med søknaden ønsker vi fra kommunen særlig tilbakemelding på disse punktene: 

 

• Vi ber kommunen opplyse om det er sårbare plante- og dyrearter i området, jf. 

naturmangfoldloven § 8.   

 

• Videre ber vi om ev. utfyllende opplysninger om vannforekomsten som er resipient for 

avløpsvann fra bedriften, jf også opplysninger i søknaden:   

o Status for karakterisering og tilstandsklassifisering av vannforekomsten  

o Pågående eller planlagt overvåking i dette vannområdet eller denne 

vannforekomsten  

o Andre kilder til forurensning som vannforekomsten er utsatt for 

o Hvordan kan utslippene påvirke tiltak som er planlagt i tiltaksprogrammet og 

vurdering av vesentlige spørsmål for vannforvaltning 

o Er vannforekomsten en del av et ”beskyttet område”, jf. Vannforskriften § 16 og 

vedlegg IV 

 

• Andre forhold i nærmiljøet, bebyggelse og mulige miljøpåvirkninger, ev støyforhold, trafikk 

osv? 
 

Vi ber om uttalelse fra kommunen innen 30. mai 2020.  

 

Søknaden kunngjøres også i avisa Glåmdalen, og på Fylkesmannens internettside. Kopi av dette 

brevet sendes til nærmeste naboer, inkludert Matrand Vel, for å sikre mulighet for å komme med 

innspill i saken.  

 

Vi viser til saksbehandlingsreglene i kap 36 i forskrift om begrensning av forurensning 

(forurensningsforskriften), og til § 36-5 om forhåndsvarsling/høring.  

 

 

Med hilsen 

 

Tore Pedersen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

  

 

Elin Hilde 

seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg: 

1 Søknad fra Grasmo as om tillatelse til anlegg for produksjon av svartpellets 

 

 

Kopi til: 

BANE NOR EIENDOM 

AS 

Postboks 9026 

Grønland 

0133 OSLO 
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GRASMO EIENDOM AS Postboks 2060 

Stubberød 

3255 LARVIK 

Grasmo as v / Anders 

Ettestøl 

   

Matrand Vel v/Skulstad    

Kommunelegen    

NN    

GRASMO AS Sandnesvegen 24 2235 MATRAND 

 

 

 


