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MØTEREFERAT 

 

Møte angående: Nabomøte Franzefoss Gjenvinning avd. Drammen 

Målet med møtet: Informasjon til naboer og opprette dialog  

Tid/ sted: 15. april 2015/Drammen Innkalt og til stede (funksjon og person):  

Se deltakerliste sist i dokumentet 

 

 

 

Ikke til stede: 

Møteleder: Ida 

Referent: Ida 

Referat fra forrige møte vedlagt: 

Sakspapirer vedlagt: sak nr 1, 4 etc 

Lagret hvor: 

 
I møteinnkallelsen defineres hva som er målsetningen med punktene 
Sakene deles i: B= beslutning, D= diskusjon og I= informasjon 

Nr Sak  B D I Ansvar Frist Ferdig 

 

1 Presentasjon av deltakere 

 

      

2 Hensikt med møtet 

Franzefoss Gjenvinning har nylig startet et nytt 

gjenvinningsanlegg og ønsket i den forbindelsen å 

fortelle om driften på anlegget, diskutere 

miljøpåvirkningen vi kan ha på naboskapet og 

opprette dialog med naboene.  

 

Etter ønsker fra naboene vil det gjennomføres enda et 

nabomøte til høsten når anlegget har vært i drift en 

stund. Franzefoss kaller inn. Deretter er det lagt opp til 

å ha årlige nabomøter. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Laig/Idni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sept 

 

3 Dagens drift og fremtidige planer 

Franzefoss har en tillatelse, gitt av fylkesmannen i 
2004, for årlig å motta 15 000 tonn næringsavfall for 
sortering. Per i dag tar vi imot ca. 3000 tonn.  
 
Sorteringen av avfall vil foregå i hallen vest på tomten. 
Ferdigsortert avfall vil lagres i containere på en 
betongplate nord for sorteringshallen. Containerne vil 
være dekket med nett for å forhindre at flygeavfall 
forsøpler området rundt anlegget. Rent trevirke vil bli 
lagret i containere nordvest på tomten. 
 
Farlig avfall vil ikke bli tatt imot på anlegget som egne 
fraksjoner, men vil kunne komme innblandet i 
næringsavfallet. Dette vil da registreres som et avvik 
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og et avviksgebyr blir sendt til kunden. Farlig avfall og 
kjemikalier vil oppbevares i et eget rom i 
sorteringshallen, sikret avrenning. 

 Miljøpåvirkning 

Støv 
Siden mesteparten av aktivitetene vil foregå inne i 
sorteringshallen vil støv fra sorteringen ikke medføre 
nevneverdig ulempe for omgivelsene. Utearealene 
med tett dekke vil feies og evt. vannes ved behov og 
på grusbelagte arealer kan det brukes salt som 
støvdemping. 
 
Flygeavfall 
Det vil utarbeides interne rutiner for jevnlig opprydding 
av flygeavfall på og rundt anlegget. Containere dekkes 
med nett. 
 
Muligheten for å samarbeide med Norsk Gjenvinning 
på nabotomten, for å rydde opp flygeavfall rundt 
anleggene, ble diskutert. Lars sjekker med Norsk 
Gjenvinning. 
 
Lukt 
Tillatelsen stiller krav om at avfall skal sorteres i løpet 
av 2 dager. Dette medfører at luktrisikoen er 
begrenset siden avfall som potensielt sett kan 
medføre luktulemper raskt vil bli sortert ut. 
 
Naboene på vestsiden av anlegget melder i fra om at 
de til tider er plaget med lukt fra anlegget til Norsk 
gjenvinning og at de håper at Franzefoss vil gjøre alt 
de kan for å minimalisere luktulempene for naboene. 
 
Skadedyr 
Naboene på vestsiden av anlegget melder også fra 
om at de til tider har vært plaget med rotter fra 
anlegget til Norsk Gjenvinning. Franzefoss må 
iverksette tiltak dersom dette blir et problem. 
 
Støy 
Aktivitetene inne i hallen vil også være godt skjermet 
ift støy. De aktiviteter som vil foregå utenfor hallen 
medfører lite støy. I tillegg vil hallen til Norsk 
Gjenvinning på nabotomten effektivt skjerme 
boligfeltet på vestsiden mot støy. 
 

    

 

 

 

Laig 

 

 

 

 

Laig 

 

 

 

 

Laig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laig 

 

 

 

 

 

Laig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/5 

 



ID: 8066-3 

Møteinnkalling, agenda og møtereferat 
 

 

Prosess-sti Franzefoss AS / FAS / FAS / Rud / HR ansatte / Struktur og møter (Franzefoss AS) 

Godkjent dato 08.03.2015 (Inger Solstad) 

Endret dato 06.03.2015 (Merete Bergan) 
 

22.04.2015 15:56:55  3/3 

Dersom dokument er utskrevet kan det foreligge nyere versjon elektronisk. 

Nr Sak  B D I Ansvar Frist Ferdig 

 

Driftstider 
Driften vil hovedsakelig, i tråd med tillatelsen, foregå 
innenfor følgende tider: 
Inn- og uttransport: man-fre kl 7-16 
Øvrig drift: man-fre kl 6-19, lør kl 7-15 i perioder 
 
Lørdagsdrift vil sannsynligvis være meget sjeldent 
forekommende. Franzefoss prøver også å tilrettelegge 
driften slik at de mest støyende aktivitetene i størst 
mulig grad foregår fra kl 7-16. 

 Hjemmeside 

Franzefoss har opprettet en egen 
naboinformasjonsside på hjemmesiden: 
http://www.franzefoss.no/Drammen2 

 

På denne siden vil det bli lagt ut diverse informasjon 
som kan være av interesse for naboene. Det er 
muligheter for å melde seg på varsling på sms eller 
mail når Franzefoss gjør oppdateringer på siden 
(gjøres på hjemmesiden). 

      

 
Følgende person deltok på møtet: 
 

Navn Funksjon Mail Telefon 

Frode W. Hanssen  nabo frode@obos.no 90118449 

Hanna Kvammen nabo Hanna.kvammen@msn.com 92822389 

Jorunn Hætta nabo jorunnheatta@gmail.com 91007238 

Kirsti Høvik nabo post@hoevik.no 99273503 

Marianne Seland fylkesmannen i 
Buskerud 

fmbumse@fylkesmannen.no  

Lars Igelstad produksjonssjef laig@franzefoss.no 97054246 

Tanja Hanssen kontorleder taha@franzefoss.no 40699977 

Ida Nilsson miljøsjef idni@franzefoss.no 48312099 

 

http://www.franzefoss.no/Drammen2

