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Anmodning om uttale - Søknad om økt kapasitet fra SAR AS avd Tananger 
på ASCO-basen, Risavika 

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad om endring av tillatelse etter forurensingsloven datert 
23. mai 2022 fra SAR AS avd Tananger, ASCO-base. Det søkes om å øke tankanleggets rammevilkår for 
lagring av farlig avfall. 
 
Vi ber om uttale til søknaden innen 01. juli 2022 fra berørte parter.  
 

Kort om virksomheten 
Lokalitet: ASCO-basen, Risavika, Sola kommune.  
Anleggsaktivitet: mottak og mellomlagring av farlig avfall. 
 
Det ble tidligere gitt midlertidig tillatelse til økt lagringskapasitet og bruk av ny tank. Det søkes nå om 
permanent økning av rammevilkår i anleggets tillatelse av 26.03.2015, sist endret 04.01.2019 
(2015.01.0178.T). Dette begrunnes økt etterspørsel fra avfallsprodusenter offshore for levering av 
boreavfall/slop.  
 

Det søkes om følgende endring: 
Det søkes om å øke total lagringskapasitet fra 920m3 til 1920m3. Det søkes ikke om nye 
avfallsstoffnummer eller ny type virksomhet.  
 
Økt volum skal lagres på etablert tank på ASCO-basen. Tanken eies av ASCO Norge og er tidligere brukt 
til kjemikalier. Tanken skal være i tråd med forurensingsforskriften kapittel 18 (tankforskriften). 
  

Statsforvalterens merknader  
Søknaden vil behandles i henhold til forurensingsforskriften § 36 om behandling av tillatelser etter 
forurensingsloven. 
 
For midlertidig tillatelse, og tre måneders forlengelse, gitt SAR AS avd Tananger, ASCO-basen se:  
https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Miljo-og-klima/Avfall-og-gjenvinning/etterkunngjoring-
av-midlertidig-tillatelse-sar-as-asco-basen/ 
 

https://www.norskeutslipp.no/WebHandlers/PDFDocumentHandler.ashx?documentID=467746&documentType=T&companyID=32198&aar=0&epslanguage=no
https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Miljo-og-klima/Avfall-og-gjenvinning/etterkunngjoring-av-midlertidig-tillatelse-sar-as-asco-basen/
https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Miljo-og-klima/Avfall-og-gjenvinning/etterkunngjoring-av-midlertidig-tillatelse-sar-as-asco-basen/
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Det er allerede etablert finansiell sikkerhet i tråd med avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 punkt 4 
for omsøkte mengder.  
 

Forhåndsvarsel  
Etter forurensingsforskriften § 36-7 skal berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner 
som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som kan bli særlig berørt (f.eks. 
naboer), forhåndsvarsles direkte før vedtak treffes og gis anledning til å uttale seg innen en nærmere 
angitt frist.  
 
Søknaden vil legges ut på Statsforvalteren i Rogalands nettsider: 
https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Hoyringar/  
 
Uttalelser sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller til: 
sfropost@statsforvalteren.no. Vennligst benytt referanse: 2021/11651. 
 
Frist for uttalelser er 1. juli 2022. 
 

Vi ber spesielt kommunen uttale seg om saken 
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. Videre må det gis 
opplysninger om omsøkt virksomhet er i samsvar med gjeldende plan- og reguleringsbestemmelser 
m.v. for området. 
 
Kommunen bes innen samme tidsrom å innhente nødvendige uttalelser fra egne organer så langt en 
finner dette nødvendig.  
 
Frist for uttale er 1. juli 2022. 
 
Med hilsen 
 
Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.) 
fagleder forurensing 

  
 
Elisabeth Time Ellingsen 
rådgiver 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 

1 Søknad om endring fra midlertidig til permanent tillatelse  SAR ASCO base .pdf 
 
Kopi til: 

STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS Strandkaien 46 4005 STAVANGER 
ROGALAND BRANN OG REDNING IKS Brannstasjonsveien 2 4312 SANDNES 
RISAVIKA 4 AS Postboks 1537 Vika 0117 OSLO 
STAVANGERREGIONEN HAVN EIENDOM AS Strandkaien 46 4005 STAVANGER 
TANKVEGEN 1 AS c/o Seabrokers Forusbeen 

78 
4033 STAVANGER 

RISAVIKA 2 AS Postboks 1537 Vika 0117 OSLO 
RISAVIKA 5 AS Postboks 1537 Vika 0117 OSLO 
ASCO NORGE AS AVD FORSYNINGSBASE 
TANANGER 

Postboks 250 4098 TANANGER 

SAR AS AVD TANANGER Postboks 83 4098 TANANGER 

https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Hoyringar/
mailto:sfropost@statsforvalteren.no


  Side: 3/3 


	Anmodning om uttale - Søknad om økt kapasitet fra SAR AS avd Tananger på ASCO-basen, Risavika
	Kort om virksomheten
	Det søkes om følgende endring:
	Statsforvalterens merknader
	Forhåndsvarsel
	Vi ber spesielt kommunen uttale seg om saken


