Referat fra møte i referansegruppa Franzefoss Husøya 23.05.2016
Tilstede:
Erling Brevik (privat) , Toril Brevik(privat, Håkon Rambjør (Sjursvika Velforening) ,
Peder Lyngstad (Veidekke Industri AS)
Kjetil Tore Fjalestad (Kristiansund kommune) André Kausland , Odd Willy Sakshaug,
Alf Willy Gundersen (Franzefoss Gjenvinning AS) og Bodil Eggen, Astrid Drake
(Franzefoss AS)
Forfall: Aasmund Brevik (Nabo) , Harald Atle Oppedal (Rensvik), Arve Neergård
(Bolga Velforening), Oddmund Slupphaug (Rensvik)
Hensikten med denne gruppen er å ha en felles møteplass for tilbakemeldinger og
diskusjon om Franzefoss sitt anlegg på Husøya for å få de beste forhold for alle
parter. Det er viktig å fremheve at det er ikke meningen at man ved å delta skal bli
forstått som om man er enig med Franzefoss.
1) Det var lenge siden sist og grunnet økt frekvens i antall klager fra april og utover ,
fant Franzefoss det nyttig å invitere til et nabomøte igjen og også i tråd med hva
som tidligere er avtalt.
2) Siden det var en del nye deltakere, ble det gjort en kort presentasjonsrunde.
André Kausland er regionssjef og således overordnet ansvarlig for anlegget, Alf
Willy Gundersen er verneombud og Bodil Eggen ny Ytre Miljøsjef i Franzefoss.
Håkon Rambjør bor på Innlandet og representerer Sjursvika Velforening.
3) Referatet fra forrige møte ble ikke gjennomgått og vi gikk rett på sakslista.
4) Lukthendelser registrert i 2015/2016
a. Franzefoss registrerer alle klager som blir ringt eller mailet inn og plotter det
i et skjema. I samme skjema legger vi inn når kull skiftes, lukthendelser vi
opplever og eventuelle større hendelser som vi tror kan ha forårsaket lukt.
Se vedlagte dokument. En hendelse i 2016 (Februar) sammenfalt med
båtlast med oljeholdig vann. Øvrige hendelser finner vi ikke noen direkte
årsak hos oss, men asfaltverket har produsert hele tiden. Antall klager i
2016 er 8 mot 9 i samme periode i 2015.
b. Veidekke har mottatt en klage på lukt i mai gjennom Fylkesmannen.
c. Både E og T Brevik mente det hadde vært flere hendelser, men hadde ikke
valgt å melde dem inn fordi de ikke kom fram, stor påkjenning og at man
følte man ikke ble trodd. E Brevik poengterte en hendelse 11.5 der også
en ekstern person hadde vært tilstede og det hadde vært en forferdelig
brent lukt av gummi som liknet vår lukt. OW Sakshaug var der borte og
kjente også brent lukt, men oppfattet ikke at det var Franzefoss lukt.
d. Slupphaug har på mail informert om at han ikke har kjent eller fått klager på
den karakteristiske lukten fra vårt anlegg i vinter/vår.
e. Rambjør mente at Franzefoss sitt personale ble vant til lukta og derfor ikke
kunne brukes som «referanse». Fjalestad mente at så lenge man klarte å
lukte endring så var det en god nok referanse.
f. T Brevik synes det er en stor påkjenning å bo ved veien og anlegget med
bla det som var avdekket fra Folkehelseinstituttet, særlig ble
konsentrasjonene av benzen diskutert. Dette skyldes biltrafikken og det er

kommunens ansvar å sørge for at bilene holder fartsgrensen, at de holder
reguleringene i ft kjøretider osv. (også Fylkesmann og Miljødirektoratet har
et ansvar her). Fjalestad mente at farten og størrelsen på bilene i seg selv
var større risiko for mennesker enn utslippet og han skulle se om han
kunne påvirke utsett av fartsmåler og måling av antall biler.
5) Tiltak siden sist.
a. En sensor ble innkjøpt i 2015 for å kunne avdekke når filteret er i ferd med å
mettes (brukt opp). Den har ikke fungert iht forventningene og det ser ikke
ut til at vi klarer å få til noe som fungerer. Vi har derfor fortsatt å sjekke
med måleapparat av utluft fra filter 3 ganger pr uke. Der er det satt en
maks grense på 2 ppm for H2S. Når den nås, skiftes filter. I tillegg er det
avdekket at friskluftsinntaket er plassert slik at avgassen suges rett inn i
adm bygget ved spesielle vindretninger og kjenner man lukt her, skiftes
filteret. Det stemmer som regel med nivået av H2S .
b. I november 2015 installerte Franzefoss UV lys på avgassen som målsetting
å redusere lukten ytterligere. Vi har så langt ikke klart å avdekke om dette
har hatt effekt.
c. Transportør som kjører vekk tørrstoffet, bruker nå presenning/overdekning
og er ikke lenger et støvproblem langs vegen.
.
6) Kommunikasjon med det offentlige
a. Rapport fra Folkehelseinstituttet forelå i juni 2015 hvor de vurderer
helseeffektene av de organiske forbindelser som er avdekket i forbindelse
med målinger av Molab. Rapporten er sendt ut til deltakerne.
Folkehelseinstituttet kommer med noen konklusjoner , men sier
usikkerheten i resultatene er for store og det anbefales flere målinger.
b. Det vises til utsendt brev datert 17.06.2015 fra Miljødirektoratet som er
sendt alle tidligere deltakere direkte. Det er ikke kommet noe pålegg fra
Miljødirektoratet eller Fylkesmannen i etterkant av dette. Fjalestad har i
mail 2.06.2016 etterlyst framdrift.
.
7) Rapport (resipientundersøkelse) om tilstanden i Bolgsvaet er sendt deltakerne og
lagt ut på internettsiden til Franzefoss. Vi har fått pålegg om oppfølging hvert 3 og
6 år avhengig av type undersøkelser.
8) Søknad om utvidelse av tillatelsen.
a. Miljødirektoratet behandler fortsatt søknaden basert på den nye
resipientundersøkelse og hvordan den er i forhold til Vannforskriften.
9) Drift av anlegget. Grunnet endringene i oljemarkedet, vil behandlingsanlegget av
kaks og mud stå i perioder. Vannrenseanlegget går hele tiden da det er avhengig
av kontinuerlig drift i den biologiske delen. Det vil også være aktuelt med mottak
av avfall selv om anlegget står.
10) Nye tiltak.
a. Franzefoss vil loggføre om dører er åpne når det kommer klager. I størst
mulig grad vil man holde dørene igjen ift om det er praktisk for inntak av
avfall.
b. Avtrekksvifte står stille da den støyer en del , men det er anbefalt at går
oftest mulig av Karina Ødegård.

c. Vindretning er viktig å måle ift om lukt bærer helt over til naboene. Vi må ta
med oss den mulige transporten av lukt via Bolgleira.
d. Luktpotensialet øker med varmere vær og det vil derfor være enklere å
avdekke luktkildene. Franzefoss vil gjøre en ny vurdering av
luktpunkter/kilder på anlegget ila sommer 2016 med interne personer.
e. Vi har vært i dialog med Karina Ødegård om hvordan vi bedre kan måle de
flyktige organiske forbindelsene og derved bedre vurdere helseeffekten.
Hun foreslår et måleprogram over 12 måneder der de vurderer og
bestemmer luktpunkter. Vi har vært i dialog med Veidekke og avventer et
tilbud fra SINTEF Molab. Vi vil forsøke å trekke Folkehelseinstituttet inn i
dette med bakgrunn i tidligere rapport. Det er så langt ikke besluttet noe.
Dersom dette iverksettes, vil oppstart bli over sommerferien.

Alle henvendelser kan gjøres via mail hvis det er enklest. Vi svarer også på telefon,
men er ikke alltid tilgjengelig.
Kontaktpersoner:
Franzefoss Gjenvinning AS:
Odd Willy Sakshaug,
Astrid Drake
Kontrollrom Husøya

92433899
90517519
45908995

odsa@franzefoss.no
asdr@franzefoss.no
operatorer.husoya@franzefoss.no

41643017

peder.lyngstad@veidekke.no

Veidekke Industri AS:
Peder Lyngstad

06.06.2016
Astrid Drake

Oversikt over luktklager

