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Anmodning om uttale - søknad om endret tillatelse for avfallsanlegg, 
Rogaland Gjenvinning AS 

Statsforvalteren ber om uttalelse knyttet til søknad fra Rogaland Gjenvinning AS. Vi ber om 
opplysninger om spesielle forhold mv. som bør tas hensyn til ved behandling av søknaden. 
 
Frist for kommunale uttalelser er 09.03.2022. Frist for uttalelser fra andre parter er 09.02.2022. 
 
Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad om endret tillatelse etter forurensingsloven datert 
30.12.2021 fra Rogaland Gjenvinning AS for deres avfallshåndteringshall på Soma, Sandnes 
kommune.   

Kort redegjørelse om virksomheten: 
Lokasjon: Gnr/Bnr.: 65/114. Sandnesveien 114, 4312, Sandnes kommune.  
Anleggsaktivitet: Sortering og bearbeiding av avfall. 
Tillatelse: Tillatelse etter forurensingsloven gitt 10.11.2020, sist endret 22.09.2021 (tillatelsesnummer: 
2020.0873.T). Tilgjengelig på www.norskeutslipp.no. 
Det søkes om: Endret rammevilkår – økt tillatt mengder næringsavfall og farlig avfall lagret og mottatt 
ved anlegget. 

Sakens bakgrunn og søknaden 
De omsøkte endringene er basert på virksomhetens vurdering av deres kapasitet ved bygging av ny 
hall, og videre utvikling av markedet. Rogaland Gjenvinning AS kommenterer videre at håndtering og 
lagring av avfallet skal utføres i tråd med gjeldende krav i tillatelsen.  
 
Det søkes om følgende endringer: 
- Økning i årlig mottaksgrense fra 67 035 tonn til 103 330 tonn, og økning i totalt lagret avfall fra 2 

623 tonn til 7 567 tonn. 
- Økning i årlig mottaksgrense av farlig avfall fra 635 tonn til 13 130 tonn, og mellomlagret farlig 

avfall ønskes økt fra 155 tonn til 557 tonn. Det søkes også om tillatelse til å motta og lagre nye 
typer farlig avfall fra bygg, og om å behandle/kverne impregnert trevirke. 

http://www.norskeutslipp.no/
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Se søknad for oversikt over omsøkt rammevilkår. 

Statsforvalterens merknader 
Søknaden vil behandles i henhold til forurensingsforskriften § 36 om behandling av tillatelser etter 
forurensingsloven.  
 
Dersom Rogaland Gjenvinning AS skal lagre nye typer og økte mengder farlig avfall må deres 
finansielle sikkerhet endres tilsvarende for å være i tråd med avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 
punkt 4. Virksomheten kan ikke mellomlagre økte mengder farlig avfall før vedtak om godkjent 
finansiell sikkerhet er mottatt fra Statsforvalteren.  
 

Forhåndsvarsel 
Ettersom det søkes om nevneverdige endringer til mottak og lagring av næringsavfall, inkludert farlig 
avfall, er det vurdert nødvendig å forhåndsvarsle saken etter forurensingsforskriften § 36-7. 
 
Søknaden vil legges ut på Statsforvalteren i Rogalands nettsider: https://www.statsforvalteren.no 
/Rogaland/Hoyringar/. 
 
Uttalelser sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller til: 
sfropost@statsforvalteren.no. 
 
Frist for uttalelser er 09.02.2022, 
 

Kommunal uttale 
Kommunens uttalelse bør gi opplysninger om lokale forhold som kommunen mener mangler eller er 
utilstrekkelig beskrevet i søknaden, og som det bør tas hensyn til ved avgjørelsen. Kommunen bes 
innen samme tidsrom å innhente nødvendige uttalelser fra egne organer så langt en finner dette 
nødvendig.  
 
Ettersom virksomheten er lokalisert ved kommunegrensen, sendes anmodning om uttale til Sandnes 
og Sola kommune.  
 
Utvidet frist for kommunale uttalelser er satt til 09.03.2022.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Mariann Størksen  
fung. seksjonsleder 
 

  
 
Elisabeth Time Ellingsen 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om endret tillatelse av 30.12.21 - Rogaland Gjenvinning AS 
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Kopi til: 
Ole Sigurd Hjelleflaten Rudleholsveien 19 4312 Sandnes 
Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
ROGALAND BRANN OG REDNING IKS Brannstasjonsveien 2 4312 SANDNES 
Anna Therese Asheim Sandnesveien 171 4312 Sandnes 
STANGELAND GRUPPEN AS Sandnesvegen 80 4051 SOLA 
ROGALAND GJENVINNING AS Sandnesveien 114 4312 SANDNES 
Kjell Svihus Sandnesveien 181 4312 SANDNES 

 
 
Adresseliste: 
Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 
Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes 
    



Fra: Julie Vold[juvo@rogjen.no]
Sendt: 30.12.2021 12:06:51
Til: Ellingsen, Elisabeth Time
Kopi: Julie Vold
Tittel: SV: Søknad om endring av mengder i tillatelse

Hei
 
Viser til tidligere samtaler angående endring av mengder avfall vi kan motta på vårt anlegg på Soma. Dere fremla
at det ikke var ønskelig å søke om små justeringer ofte, men heller ta en skikkelig gjennomgang av mengder.
 
Vi har tatt en gjennomgang hvor vi har sett på situasjonen i dag og forventet markedssituasjon i årene som
kommer. Vi ser at det er endringer i forventninger fra myndigheter og kunder spesielt med tanke på ombruk og
materialgjenvinning. For å kunne oppnå dette er det behov for mer mellomlagring da mange anlegg ikke vil motta
mindre mengder material.
 
Derfor ønsker vi å justere mengdene tilsvarende vedlagt, i tillegg som vi ønsker å søke om midlertidig
dispensasjon til omlasting av 5000 t (årlig) Impregnert Trevirke mens høring og søknadsprosessen går sin gang.
(Imp Trevirke vil ikke bli kvernet/behandlet i dispensasjonsperioden – kun omlastet)
 
 
Med vennlig hilsen
 
Julie Vold
Daglig Leder
 

 

 

 

 
E: julie.vold@rogjen.no
M: 406 20 649
www.rogjen.no

 
Sandnesveien 114
4312 Sandnes
Tlf: 4000 4090
 

Våre generelle salgs og leveringsbetingelser

 
 
Bli en søppelhelt du også!
Få nyhetsbrev med gode tips!

 



Mengde avfall soma 
 

Fraksjon Årlig mengde lagret Kommentar 
Restavfall 
Rivningsavfall fra bygg 
Plast og gummi 
Papp, papir og kartong 
Glass, isolasjon og gips 
Jern og metaller 

 
 
50 000 tonn 

 
 
4 000 tonn 

-Avfall skal ikke lagres usortert 
 
-Ferdig kvernet avfall som skal transporters til 
mottak lagres på angitt område inne i hall 1. 
 
Enkelte fraksjoner som er ferdig sortert/behandlet 
lagres ute i lukket containere. Eks: papp, papir, plast, 
gummi, gips og metaller  

EE avfall 200 tonn 10 tonn Lagres ute i lukket container 

Trevirke Energigjenvinning 
Trevirke Materialgjenvinning 
Hageavfall 

 
30 000 tonn 

 
2 500 tonn 

 
Behandling, kverning og lagring skal være inne i     
hall 2 
 

Betong med armering/isopor 
Inært avfall til deponi 
Rene masser 
Lettere forurenset masser 

 
10 000 tonn 

 
500 tonn 

 
Lagres i binger under tak utenfor fare for avrenning 
og skade på miljø 

Farlig avfall fra bygg* 13 130 tonn 557 tonn Se egen tabell 

    
Sum: 103 330 tonn 7 567 tonn  

*Farlig avfall i fraksjoner neste tabell 

Farlig avfall: 

Fraksjon Avfallsnummer Årlig mengde lagret Kommentar 
CCA impregnert trevirke  
Kreosot impregnert trevirke  

10 000 tonn 200 tonn Behandling, kverning og lagring 
innendørs i hall 2 

PCB holdige isolerglassruter  
Klorparafinholdige 
isolerglassruter 

 

Ftalatholdige isolerglassruter  
Isolerglassruter med andre 
stoffer eks: isocyanater 

 

 
 
1 500 tonn 

 
 
150 tonn 

 
 
Lagres i binger under tak utenfor 
fare for avrenning og annen skade 
på miljø 

Asbest  500 tonn 50 tonn Lagres ute i lukket containere 

Avfall med KFK/purskum  200 tonn 30 tonn Lagres ute i lukket containere 

Brommerte flammehemmere  50 tonn 20 tonn Lagres ute i lukket containere 

Fugemasse med PCB/ftalater  50 tonn 10 tonn Lagres ute i lukket containere 

Maling, lim og lakk  20 tonn 5 tonn Lagres i egnet beholder/fat 
innendørs  

Bly batterier  
Batterier små kolli  
Litium batterier  

 
100 tonn 

 
10 tonn 

Lagres i fat eller på pall innendørs 

Gulvbelegg med ftalater  500 tonn 50 tonn Lagres ute i lukket containere 

Avfall med pentaklorfenol PCP  200 tonn 30 tonn Lagres ute i lukket containere 

Lysstoffrør/sparepærer  10 tonn 2 tonn Lagres inne i egnet beholder/kasse 

     
  13 130 tonn 557 tonn  
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