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Oversendelse av tillatelse for Sogn Gjenvinningsstasjon - Larvik 

Vi viser til søknad datert 30.05.2022 og øvrig korrespondanse både med Norsk Gjenvinning AS og 

Larvik kommune i saken. 

Vedtak 

Statsforvalteren gir Norsk Gjenvinning AS avd. Larvik tillatelse til forurensende virksomhet ved Sogn 

Gjenvinningsstasjon, Karen Sogns vei 33, gnr. 32/bnr. 76 Larvik. Tillatelsen med krav og vilkår ligger 

vedlagt. 

 

Tillatelsen gjelder fra 03.03.2023 

 

Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11, jf. § 16. 

 

Varsel om gebyr 

Statsforvalterens arbeid med tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. 

forurensningsforskriftens kapittel 39. Gebyret settes etter gitte satser, som skal gjenspeile 

ressursbruken ved saksbehandling. Vi varsler et gebyr etter § 39-4 med sats 4, som tilsvarer 112 300 

kroner. 
 

Vi ber om at eventuelle kommentarer til varselet om gebyr sendes innen to uker. 
 

Frister 
• Etablere energiledelse  innen 01.09.2023 

 

Se også tillatelsen. 

 

 

mailto:sfvtpost@statsforvalteren.no


  Side: 2/6 

 

Kort om bakgrunnen for saken 

Norsk Gjenvinning AS har søkt om tillatelse til drift av Sogn gjenvinningsstasjon i Svarstad i Larvik 

kommune. Stasjonen eies av Larvik kommune. De leier stasjonen ut til Vestfold Avfall og Ressurs AS 

(Vesar) som har satt driften ut til Norsk Gjenvinning AS. 

Det skal bygges en ny og oppgradert gjenvinningsstasjon på samme område som dagens stasjon i 

Karen Sogns vei 33 i Svarstad. 

 

Anlegget vil ta imot ekstra avfall fra husholdninger og mindre næringsvirksomheter. 

Stasjonen vil holde åpent en virkedag i uken fra kl. 13-20, samt en lørdag i måneden fra kl.10 -14. Det 

søkes om mellomlagring av inntil 100 tonn avfall til enhver tid.  Avfallet vil lagres i containere med 

klimavern. Overvann fra driftsarealet vil samles opp og ledes via sandfang og samlekum før det 

ledes i overvannsgrøft til Lågen. Det vil settes ned en prøvekum for uttak av prøver av 

overflatevannet. 

 

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 femte 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. 

 
Avfallsforskriften 

Avfallsforskriftens bestemmelser skal sikre at håndtering av avfall skjer på en forsvarlig og 

kontrollert måte slik at skadevirkninger på miljøet og menneskers helse forebygges eller reduseres 

så langt det er mulig. 

 

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. 

 

Nasjonalt prioriterte stoffer 

Statsforvalteren har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer (se 

vedlegg 1 i tillatelsen) med mål om at utslipp av slike stoffer blir stanset.  

Statsforvalterens vurdering 

Det er et nasjonalt mål å øke mengde avfall som får en riktig behandling enten i form av 

materialgjenvinning, energiutnyttelse eller deponering, jf. avfallshierarkiet.  
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Sogn Gjenvinningsstasjon vil gi et tilbud til både husholdninger og mindre næringsvirksomheter for 

lokalmiljøet i Svarstad og omegn. Det er viktig å ha et tilbud nær til der avfallet oppstår, slik at 

avfallet får en riktig og miljømessig forsvarlig håndtering.  
 

Det er stilt krav om at virksomheten risikovurderer sine aktiviteter og tilrettelegger disse, slik at de 

gir lavest mulig risiko for forurensende utslipp både til luft, grunn og vann. For å hindre spredning av 

forurensning fra anlegget må virksomheten ha etablert gode rutiner for håndtering av støv, avfall og 

søl og spill. Det er stilt krav om at virksomheten skal utarbeide internkontroll og miljørisikoanalyse. 

 

Vannforskriften § 12 kan være til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven til aktivitet som 

medfører at miljømål ikke nås eller tilstanden forringes. 
 

Sogn Gjenvinningsstasjon ligger rett ved vannforekomsten Numedalslågen 015-1205-R. Denne 

vannforekomsten har dårlig økologisk tilstand og ukjent kjemisk tilstand. Det er forventet at 

miljømålene om god økologisk og kjemisk tilstand vil oppnås i perioden 2027-33. Årsaken til dårlig 

økologisk tilstand er at laksebestanden i vassdraget er klassifisert til dårlig tilstand, som følge av 

genetiske effekter av innblanding av rømt oppdrettsfisk. Andre parametere er klassifisert som god 

eller svært god. Det er definert flere tiltak for å nå miljømålet. 
 

Statsforvalteren anser at Sogn Gjenvinningsstasjon ikke vil være en bidragsyter til å svekke den 

økologiske tilstanden ytterligere basert på den type aktivitet virksomheten utøver. Tillatelsen åpner 

ikke for behandling av avfall. Alt avfall som kommer inn på anlegget sorteres direkte av kunden ved 

at avfallet legges i riktig container eller i rett binge. Alle containere der det skal mellomlagres avfall 

skal være utstyrt med klimavern. Det tillates at mindre containere som kommer inn for omlastning 

kan være uten klimavern, forutsatt at disse omlastes i løpet av driftsdagen. Containerne skal lagres 

på asfaltert dekke med oppsamling av overflatevann. Vannet vil ledes til sandfangkummer som går 

videre til en samlekum før det føres til overvannsgrøft med utslipp i Lågen. Det er lagt til rette for 

prøvetaking av utslippet i samlekummen og virksomheten skal utarbeidet et måleprogram. Det er 

stilt krav om prøvetaking minimum 4 ganger pr. år og at det skal måles på representative 

parametere i forhold til type avfall som anlegget kan motta. Dersom resultater av målingene tilsier 

det, må ytterligere rensetiltak iverksettes. 

 

Statsforvalteren vurderer at avfallsmengden som tillates mottatt på anlegget, sammen med 

vilkårene som stilles til lagring, oppsamling av forurenset overflatevann og overvåking, vil ikke 

aktiviteten ved anlegget gi forurensende utslipp av betydning. 

 

I henhold til Miljødirektoratet sin database Naturbase, https://kart.naturbase.no/ (pr. 03.01.2023), er 

det ikke registrert utvalgte naturtyper på anlegget. Anlegget ligger nær til Lågen som er registrert 

som anadrom strekning.  

 

All aktivitet vil foregå på areal som er allerede opparbeidet og benyttet til formålet. Vedtak etter 

forurensningsloven om tillatelsen vil etter vår vurdering ikke ha en ytterligere forringende effekt på 

naturmangfoldet på det aktuelle området. 

 

Statsforvalteren mener kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å fatte vedtak i saken, jf. 

naturmangfoldloven § 8. Føre-var prinsippet i § 9 kommer dermed ikke til anvendelse. 
 

Anlegget skal driftes en dag i uken med åpningstid fra kl.13-20 og første lørdagen i måneden med 

åpningstid 10-14. Vi har valgt å gi en driftstid på 07-20 mandag til fredag og 09-15 på lørdager. Dette 
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for å gi virksomheten fleksibilitet for evt. endring av åpningstider om det er behov. Dette er innenfor 

et tidsintervall som andre tjenester i samfunnet holder åpent. 

 

Statsforvalteren har konkludert med at den omsøkte aktiviteten til Norsk Gjenvinning AS er 

akseptabel sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. Etter en samlet 

vurdering av de forurensningsmessige ulempene ved virksomheten sammenholdt med fordeler og 

ulemper virksomheten for øvrig vil medføre, gir vi tillatelse til Norsk Gjenvinning AS på nærmere 

fastsatte vilkår 

Saksgang 

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om 

behandling av tillatelser etter forurensningsloven.  

Dokumenter og korrespondanse i saken 

12.02.21  Innledende samtale med Larvik kommune om oppgradering av Sogn 

Gjenvinningsstasjon 

16.03.21  Orientering fra Larvik kommune om planer for Sogn Gjenvinningsstasjon 

17.03.21  Tilbakemelding fra Statsforvalteren på planer for Sogn Gjenvinningsstasjon 

03.06.21- 07.03.22 Div. korrespondanse med Larvik kommune 

30.05.22  Søknad fra Norsk Gjenvinning AS om tillatelse for Sogn Gjenvinningsstasjon 

31.05.22  Foreløpig svar fra Statsforvalteren på saksbehandlingstid 

02.06.22  Brev fra Larvik kommune vedr. saksbehandlingstiden 

24.06.22  Tilbakemelding fra Statsforvalteren til Larvik kommune vedr. 

saksbehandlingstid 

29.08.22 Høring av søknad 

27.10.22 Oversendelse av høringsuttalelser til Norsk Gjenvinning AS 

31.10.22  Tilbakemelding fra Norsk Gjenvinning AS på høringsuttalelser 

31.01.23  Utkast til tillatelsen sendt Norsk Gjenvinning AS for kommentarer 

15.02.23 Kommentarer fra Norsk Gjenvinning AS på utkast til tillatelsen 

03.03.23 Vedtak om tillatelse og varsel om gebyr fra Statsforvalteren 

 

Forhåndsvarsel og uttalelser 

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

01.10.2022. 

 

Nedenfor følger en kort oppsummering av uttalelsen og bedriftens kommentar til denne.  

Statsforvalteren har vurdert uttalelsene og kommentarene ved behandlingen av søknaden. 

 

Uttalelser med kommentar 

Statsforvalteren mottok 1 høringsuttalelse; 

• C. Koomen og H. Skinnes har ingen merknader utover at anlegget ikke må forring deres 

eiendom, og at virksomheten tar det økonomiske ansvaret om det skulle skje 

Bedriftens kommentar 

Bedriften har ingen kommentar til høringsuttalelsen utover at det er Larvik kommune som er eier av 

eiendommen anlegget skal driftes på, og at det er fulgt opp i oppgradering og utbyggingsarbeidet av 

området. 
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Klagerett 
Norsk Gjenvinning AS avd. Larvik og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. 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. Miljødirektoratet er klageinstans. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Siv Hege Wang Grøvo (e.f.) 

fagsjef 

  

 

Anne-Lene Lundsett 

senioringeniør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Vedlegg: 

1 Sogn Vilkår 

 

Kopi til: 

VESAR Taranrødveien 95B 3171 SEM 

LARDAL RØDE KORS LOKALFORENING Postboks 26 3276 SVARSTAD 

Cornelis Petrus Gerardus Maria Koomen Sognsveien 92 3275 SVARSTAD 

Monica Wølneberg Tollefsen Lågaveien 89 C 3275 SVARSTAD 

Ingun Sogn Evju Sognsveien 106 3275 SVARSTAD 

LARVIK KOMMUNE Postboks 2020 3255 LARVIK 

123LIFT AS Karen Sogns vei 49 3275 SVARSTAD 

NORSKE TREBYGG AS Postboks 23 3284 KVELDE 

Per Smith Lågaveien 89 C 3275 SVARSTAD 

HUKESLETTA BORETTSLAG Postboks 263 3251 LARVIK 

BRATTÅS OG SVAE ANS Hagaveien 47 3275 SVARSTAD 

GJERDEN INVEST AS Karen Sogns vei 49 3275 SVARSTAD 

SVARSTAD UTLEIE AS Karen Sogns vei 49 3275 SVARSTAD 

Trude Bonstad Hukesletta 30 3275 SVARSTAD 

Tove Berg Gjetrang Lågaveien 107 3275 SVARSTAD 

Maryan Fimland Gravdal Hukesletta 57 3275 SVARSTAD 

Jorun Lia Rimeslåtten Hukesletta 1 3275 Svarstad 

Brit Skaare Lågaveien 97 3275 SVARSTAD 

Merete Thorsås Hukesletta 59 3275 SVARSTAD 

NALI EIENDOM AS Krokenveien 579 3275 SVARSTAD 

Per Arne Holt Lindsverkveien 11 3275 SVARSTAD 

Knut Jarle Jaerson Hukesletta 45 3275 SVARSTAD 

Birgitte Lie Hukesletta 53 3275 SVARSTAD 

Randi Tone Skottvoll Lindsverk Hukesletta 51 3275 SVARSTAD 

Kai Egil Otterstad Lågaveien 95 3275 Svarstad 

Hildegunn Skinnes Sognsveien 92 3275 SVARSTAD 

Lise-Gro Bjørnø Stavrum Hukesletta 55 3275 SVARSTAD 

SVARSTAD TREINDUSTRI AS Karen Sogns vei 29 3275 SVARSTAD 

VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE Postboks 2844 3702 SKIEN 
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Kari Berntsen Hukesletta 47 3275 SVARSTAD 

Finn Valstad Haslene Karen Sogns Vei 4 3275 Svarstad 

Bjarnulf Helgeland Kjærlighetsstien 8 3275 Svarstad 

Jon Olav Henning Svarstadtunet 9 3275 SVARSTAD 

LARDAL PINSEMENIGHET Postboks 27 3276 SVARSTAD 

LÅGEN BOLIG AS Hedrumveien 2360 3282 KVELDE 

Linda Sogn Lågaveien 93 3275 SVARSTAD 

Kaia Evensen Strand Lågaveien 91 3275 SVARSTAD 

Svein Gunnar Aasrud Karen Sogns Vei 2 3275 Svarstad 

Gjermund Røsholt Krokenveien 428 3275 SVARSTAD 

Lilly Aslaug Sivertsen    

Marit Tveiten Hukesletta 3 3275 SVARSTAD 

COMBI BYGG AS Sogn Industrifelt 3275 SVARSTAD 

EIENDOMSTEKNIKK AS Kjærlighetsstien 8 3275 SVARSTAD 

LARDAL EIENDOM AS Hedrumveien 2360 3282 KVELDE 

Wenche Rødal Lågaveien 89 B 3275 SVARSTAD 

Irene Sogn Hukesletta 28 3275 SVARSTAD 

Ove Martin Svae Hedrumveien 2360 3282 KVELDE 

Tati Sunarti Ulleberg Karen Sogns Vei 12 3275 Svarstad 

Gry Helen Wikstøl Johansen Hukesletta 45 3275 SVARSTAD 

 

 


