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Endret tillatelse – Franzefoss Gjenvinning AS – Taranrød 

Vi viser til søknad datert 09.07.2020 vedr. tillatelse til mottak av kasserte fritidsbåter og Statsforvalterens 

pålegg om vurdering av BAT-konklusjoner datert 22.10.19 og Franzefoss Gjenvinnings BAT-redegjørelse 

datert 19.12.19. 

Vedtak 

Statsforvalteren endrer Franzefoss Gjenvinning AS avd. Taranrøds tillatelse til forurensende 

virksomhet. Den oppdaterte tillatelsen med krav og vilkår ligger vedlagt.  

 

Endringene i tillatelsen gjelder fra 24.08.2021. Endringene gjelder 

• Tillatelse til mottak og sanering av kasserte fritidsbåter inntil 15 m (inntil 50 fot), jf. vilkår 9.3.7 
med underpunkter. 

• Nye vilkår og endrede vilkår som er i tråd med BAT(-konklusjoner) for avfallsanlegg  
o Nytt vilkår 2.4 Utskiftning av utstyr og endring av utslippspunkt erstatter vilkår 12 i 

eksisterende tillatelse.  
o Nytt avsnitt i vilkår 5 Grunnforurensning og forurensede sedimenter 
o Nytt vilkår 12.2 og 12.3 Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann 

trinn 1-3 og trinn 4-7 
o Nytt vilkår 13.1 Overvåking av grunn og grunnvann 

 
Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 18 første ledd nr. 2.  

 

Franzefoss Gjenvinning skal betale et gebyr for Statsforvalterens saksbehandling. Gebyret fastsettes til 
gebyrsats 6 som er 33 800 kroner. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4. 
 

Frister 
Franzefoss Gjenvinning AS skal innen:  

- 01.07.22 Utarbeide tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann trinn 1 -3 
 
Se også den oppdaterte tillatelsen 

mailto:sfvtpost@statsforvalteren.no
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Kort om bakgrunnen for saken  

Franzefoss Gjenvinning AS har søkt om tillatelse til mottak og behandling av kasserte fritidsbåter inntil 50 
fot. Statsforvalteren har også tatt initiativ til å endre bedriftens tillatelse for å sikre at bedriftens utslipp er 
i tråd med hva som er mulig å oppnå ved bruk av beste tilgjengelige teknikker, BAT. Krav om 
utslippsnivåer som kan oppnås ved bruk av BAT, følger av EUs industriutslippsdirektiv (IED), som er tatt 
inn i norsk rett i forurensningsforskriften kapittel 36. 
  
Statsforvalteren skal sørge for at bedrifter med tillatelse til forurensende virksomhet reguleres med 
utgangspunkt i hva som regnes som BAT i den aktuelle bransjen, med eventuelle tilhørende forpliktende 
utslippsnivåer (BAT-AEL), innen fire år etter EU har offentliggjort slike krav, jf. forurensningsforskriften § 
36-19. Kravene for avfallsbransjen ble vedtatt av EU i BAT-konklusjonene for avfallsbehandling vedtatt og 
offentlig publisert 10.08.18. 
 
Statsforvalteren skal vurdere om vilkårene i bedriftens tillatelse må oppdateres i henhold til de 
foreliggende BAT-konklusjonene.  
 

Rettslig utgangspunkt  
 

Forurensningsloven 

Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på hvilke 
vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med fordeler og 
ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen vil vi særlig ta i 
betraktning i hvilken grad den omsøkte virksomheten er akseptabel sett i lys av forurensningslovens 
formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. 
  

Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens myndighetsutøvelse. 
Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samlet 
belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer beslutninger som berører 
naturmangfold. 
  

Vannforskriften 

Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle 
vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand, med mindre det er gitt unntak med 
hjemmel i forskriften § 9 eller § 10. 
  

Forurensningsforskriften kapittel 36 

EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett iblant annet forurensningsforskriften kapittel 36 
med vedlegg. Dette innebærer at Miljødirektoratet skal sørge for at bedrifter med tillatelse til 
forurensende virksomhet bruker beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle bransjen og minst 
oppnår tilhørende utslippsnivåer (BAT-AEL).  
  

Nasjonalt prioriterte stoffer 

Statsforvalteren har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer (se vedlegg 1 
i tillatelsen) slik at utslipp av slike stoffer stanses.   
 

 



  Side: 3/4 

 

Statsforvalterens vurdering og begrunnelse 

Virksomheten har søkt om mottak og behandling av inntil 100 tonn kasserte fritidsbåter inntil 50 fot pr. år 
ved anlegget. Båtene skal tas imot og miljøsaneres før båtene knuses og kvernes. All miljøsanering vil 
foregå innendørs på fast dekke. Det er fastsatt egne vilkår som omhandler krav til kompetanse, 
mottakskontroll, lagringstid, antall usanerte og sanerte båter, sanering, håndtering av avfall og 
journalføring. 
 
BAT-konklusjonene for avfallsbehandling ble vedtatt 10. august 2018. Dette innebærer at myndighetene 
må sikre at bedrifter som behandler avfall over en viss kapasitet, må drive i henhold til BAT-konklusjonene 
senest 10. august 2022. BAT-konklusjonene beskriver de beste, tilgjengelige teknikkene for å begrense 
forurensning i bransjen. Det er også noen av BAT-konklusjonene som har bindende utslippskrav, BAT-AEL. 
 
Statsforvalteren har med bakgrunn i innsendte opplysninger fra virksomheten vurdert at virksomheten er 
omfattes av punkt. 5.3b ii) og 5.5. og i forurensningsforskriften kap. 36 vedlegg 1. Virksomheten har 
kapasitet til å håndtere og behandle i snitt 132 tonn næringsavfall pr. dag, basert på en årlig mengde 
tillatt mottatt næringsavfall på 50 000 tonn pr. år fordelt på 365 produksjonsdager. Dette medfører at 
virksomheten også er omfattet av industridirektivet (IED) og BAT-konklusjonene for avfallsanlegg, men 
uten BAT-EAL. Virksomheten har ikke kanaliserte utslipp og er derfor ikke omfattet av BAT-EAL. Vi har i 
forbindelse med søknad om endring av tillatelsen ivaretatt de generelle BAT-konklusjonene gjennom nye 
krav. Dette gjelder først og fremst krav om utarbeidelse av tilstandsrapport for grunn og grunnvann pkt. 
12.2, med frist 1. juli 2022. Det gjelder også nytt siste avsnitt i vilkår 5 grunnforurensning, som omhandler 
endelig nedleggelse av virksomheten. I tillegg er et nytt vilkår 2.4 Utskiftning av utstyr og endring av 
utslippspunkt satt inn og erstatter dagens vilkår 12.  
 
Virksomheten fikk i 2019 tillatelse til å drifte et anlegg for mottak, sortering og kverning av næringsavfall 
og mottak og sortering av farlig avfall på Rygg industriområde i Tønsberg. De forurensningsmessige sidene 
ved saken ble grundig vurdert og vilkår satt i tråd med denne vurderingen. Vi vurdere at 
forurensningssituasjonen ved anlegget ikke endres nevneverdig ved å gi virksomheten tillatelse til mottak 
av kasserte fritidsbåter. 
 
Vi kan ikke se at endring av tillatelsen vil føre til negative konsekvenser for naturmangfoldet, og 
prinsippene i naturmangfoldloven, jf. § 7, blir derfor ikke nærmere vurdert. Vi kan heller ikke se at 
kravene i vannforskriften er til hinder for å endre tillatelsen. 
 
Statsforvalteren har konkludert med at endringen er akseptabel sett i lys av forurensningslovens formål 
og retningslinjer i §§ 1 og 2. Etter en samlet vurdering av de forurensningsmessige ulempene ved 
endringen sammenholdt med fordeler og ulemper endringen for øvrig vil medføre, gir vi tillatelse til 
endringen på nærmere fastsatte vilkår. 

  

Saksgang 

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av 

tillatelser etter forurensningsloven.  

 

Korrespondanse 

• 28.08.19 Varsel om pålegg – vurdering av BAT-konklusjoner 

• 22.10.19 Pålegg om vurdering av BAT-konklusjoner 
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• 19.12.19 Tilbakemelding på pålegg om vurdering av BAT-konklusjoner 

• 09.07.20 Søknad om mottak og behandling av kasserte kjøretøy  

• 19.01.21 Søknad sendt på høring 

• 16.03.21 Varsel om saksbehandlingsgebyr og videre saksgang 

• 23.03.21 Tilbakemelding på varslet saksbehandlingsgebyr 

• 16.04.21 Tilbakemelding fra Statsforvalteren  

 

Forhåndsvarsel og uttalelser 
Saken er forhåndsvarslet i samsvar med forurensningsforskriften § 36-5. Frist for å gi uttalelse var 

01.03.2021.  

Statsforvalteren har ikke mottatt uttalelser til saken 
 

Klagerett 

Franzefoss Gjenvinning AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert 
gebyrsatsen. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg 
skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram. 
  
Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i 
Vestfold og Telemark. 
 
Statsforvalteren sender kopi av dette brevet med vedlegg til berørte i saken. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Siv Hege Wang Grøvo (e.f.) 
fagsjef 

  
 
Anne-Lene Lundsett 
senioringeniør 
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