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Notat 
 
 

Til:  Referansegruppa Franzefoss Husøya. Patrick Schanzenbecher (Innlandet) , Kjetil 
Fjalestad (Krsund Kommune), Johanna Haig (Krsund Kommune), Peder Lygstad 
(Veidekke Industri) , Janne Aasen , Odd Willy Sakshaug 

Kopi: Toril Brevik,  Arne Teige (Bolga Velforening) , Aasmund Brevik, Erlend Indergaard 
Rensvik Velforening) , Håkon Rambjør (Sjursvika Velforening) , Oddvar Slupphaug,  

 
Fra:  Astrid Drake 
 
Dato: 03.11.2017 
 
 
 

Sak: Referat fra nabomøte 18.10.2017 
 
Som avtalt på forsommeren da møtet ble avlyst, var det innkalt til nytt møte 18.10.2017.  
 
Dessverre var det mange som ikke hadde anledning til å komme, men vi kunne ønske to nye 
velkommen til gruppen. Den ene, Patrick Schanzebecher, bor på Innlandet (terasseblokken) og 
representerte beboerne i nærområdet ved seg. Johanne Haig er ansatt som Miljørådgiver i 
kommunen og har god kompetanse på berørte tema.  
 
 
 
1) Vi gikk gjennom referatet fra forrige møte.. Kommunene hadde en kommentar til pkt 6 og 

mener de målinger som er gjort ift Benzen ikke kan være riktig og at de er altfor høye. Johanna 
Haigh kan forklare og dersom de som ikke deltok, vil vite mer så ta kontakt med henne. Pkt 10 
d) og e) er ikke blitt videreført, men det gjøres intern luktvurdering av personell fra sentralt hold 
2-3 ganger pr år. En del av punktene kommer vi tilbake til under status.  

2) Status siden sist-videre framdrift.  
a. Franzefoss har hatt lite drift av soilmaskiner det siste året. Kun 9 uker fordelt over uke 

1-3, 7-9 og 25-27. Vannrenseanlegget har gått hele tiden. Dessverre har man vært nødt 
til å si opp personale og permittere slik at det er bare personale tilstede på dagtid 5 
dager i uken. Det er installert følere i luktrenseanlegget for å avdekke konsentrasjonen 
slik at kull kan skiftes før det blir mettet. Det er påmontert kullfiltre på utløpet av alle 3 
overtrykksventiler og spilloljetanken som er en av luktkildene, ble tømt i juni.  
Luktrenseanlegget er i drift selv om vi ikke behandler kaks og mud. Franzefoss fikk ny 
konsesjon i vinter og den har noen krav som må følges opp. Et var utslipp i ft kapittel 7 i 
forurensingsforskriften som omhandler lokal luftkvalitet og har som formål å beskytte 
helse og økosystemer og setter minstekrav til utendørs luftkvalitet. Det andre var en ny, 
ekstern luktrisikovurdering som er utsatt til vi har "normal" drift.   Beregningene ift kap 7 
viser at vi er godt innenfor kravene. Rapporten er lagt ut på hjemmesiden vår under 
naboinformasjon Husøya. Der ligger også den nyeste tillatelsen vår. Vi har også laget 
forslag til analyseprogram ifm utslippet til Bolgsvaet i samarbeid med Norsk Gjenvinning 
og det skal gjennomføres nye målinger i 2018. Forslaget er oversendt Miljødirektoratet.   

b. Veidekke har hatt normal drift med noen produksjonstopper. De har produsert mer 
lavtemperaturasfalt som gir mindre avdamping og derved lukt.  De vurderer en 



 

 Side 2 

 

oppgradering av anlegget i 2019 der det vil bli mer innebygd.  De regner med 3-4 ukers 
drift før de stenger ned.. 

3) Klager/innspill fra naboer mm. Det var ikke kommet inn noen innspill fra de som ikke hadde 
anledning til å komme. Det er registrert 4 klager i 2017, en i februar, 2 i juni og nå i 
sept/oktober. Dersom vi har anledning, drar vi med engang ut og snakker med de som klager. I 
år har ikke vi hatt drift når klagene har kommet. De siste klagene var fra Schanzenbecher via 
kommunen som har opplevd mye ubehagelig lukt i sensommer /høst særlig når han så røyken 
fra asfaltverket. Det er ønskelig at Veidekke kan finne informasjon om hva lukten inneholder og 
om dette har negative effekter. Fjalestad har funnet en artikkel om asfaltutleggere fra 
Arbeidstilsynet som ikke viste noen negativ effekt. Det har også vært en landsomfattende 
aksjon fra Fylkesmannen ift asfaltverkene. Den viste bedring i bransjen, men tema lukt var ikke 
særlig omtalt (se  http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Oktober-
2017/Bedre-miljohandtering-i-asfaltbransjen/ ) 

4) Eventuelt. Franzefoss vil søke om å få noe høyere krav til sitt røykgassutslipp enn de kravene 
som er beskrevet i avfallsforskriften. Vi måler kontinuerlig utslippene våre og i 2-3 % av 
tilfellene har vi målinger over kravene. Totalmengdene vi slipper ut er små og tilfredsstiller kap 
7 i forurensingsforskriften. Dersom søknaden ikke innvilges, vil det måtte bygges et  
renseanlegg alternativt gå over til fyringsolje. Begge deler vil gi økt trafikk og sistnevnte like 
mye utslipp (men da gjelder et annet regelverk med enklere krav).   

 
 
Alle henvendelser kan gjøres direkte via mail hvis det er enklest. Vi svarer også på telefon, men er 
ikke alltid tilgjengelig. 
 
Kontaktpersoner: 
 
Franzefoss Gjenvinning AS:  
 
Odd Willy Sakshaug,  92433899  odsa@franzefoss.no  
Astrid Drake   90517519  asdr@franzefoss.no 
 
 
Veidekke Industri AS:   
 
Peder Lyngstad  41643017  peder.lyngstad@veidekke.no 
 
 
 


