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SØKNAD OM ENDTRET  TILLATELSE  GÅLÅSHOLMEN

Viser til tillatelse 20l3.364.T — sak  2013/4937.  Sirkula IKS har nå driftet mottaket på Gålåsholmen
siden høsten 2014. Erfaringen med driften viser at vi har behov for noenjusteringer i tillatelsen.
Endringene vi ønsker er knytter seg til mengder, lagringstid og driftstid.
Sirkula IKS søker om følgende endringer:

Vilkår l.l

Maksimal lagringstid endres fra  6  måneder til 12 måneder. Kun  6  måneders lagringstid skaper
utfordringer spesielt for treverk da vi normalt vil ha stort lager på høsten som gradvis går ned i
løpet av høst og vinter. Det vil da være utfordrende å få levert treverk mottatt høst/ vinter i løpet av
6  måneder. Produksjon av tlis bør foregå nærmest mulig leveringstidspunkt da kvaliteten forringes
hvis det lagres for lenge før levering.

Mengde biomasse endres fra  3000  tonn til 5000 tonn pr år.  5000  tonn biomasse tilsvarer 1 års
produksjon på Hias sitt renseanlegg. De har krav om mulighet til lagring av hele produksjonen i
tilfelle uforutsette hendelser. I utgangspunktet ønsker Hias å ha minst mulig biomasse på
mellomlager.

Vilkår 6.2

l tillatelsen er det satt begrensinger til bruk av flishugger. Det er gitt tillatelse til 10 ganger pr år 1
uke pr gang. Driftstid er satt til  07.00  — 19.00 mandag — fredag. Vi ser at det er utfordrende å ha en
begrensning på hugging l uke pr gang.
Vi ønsker å endre tillatelsen til å gjelde kverning av mottatt treverk og hageavfall tilsvarende årlig

tillatte inengde mottak. Driftstid for kverning kan fortsatt være mandag — fredag 07.00  — 19.00.

Det søkes også om at levering av biomasse og treverk kan foregå utenom tillatte driftstid som er
mandag — fredag 07.00  —  20.00  og lørdager kl  08.00  — 14.00. Mottak av biomasse er styrt av

lagringskapasitet på renseanlegget til Hias og det kan derfor tinntaksvis være behov for levering
utenom ordinær driftstid.

Hias lKS ble  i mars  2016 splittet i to. Sirkula IKS er renovasjonsdelen  i gamle Hias



Sirkula sine gjenvinningsstasjoner har ofte åpent til kl 19.00 på hverdager. For  å  kunne tømme alle

stasjoner etter stengetid kan det være behov for å levere frem til kl 22.00 på hverdager og kl  16.00
på lørdager.

Det søkes da om følgende endringer i driftstid for mottak:

Mottak av biomasse: ingen begrensninger

Mottak av treverk: Mandag — fredag 07.00  »  22.00  og lørdager kl  08.00  —  16.00.
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