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Røra fabrikker - søknad om utsatt frist for å oppfylle krav i utslippstillatelsen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Røra fabrikker søker om utsatt frist til 1.9.25 med å oppfylle krav i gjeldende
utslippstillatelse. Dette innebærer ca. 2 ½ års utsettelse med å oppfylle
utslippskrav i tillatelse av 2021
Vi ber om kommunens uttalelse på søknaden innen 25.8.22 og at søknaden
legges ut til høring på kommunens hjemmeside
------------------------------------------------------------------------------------Vi viser til vedlagte søknad.
Røra fabrikker, Inderøy kommune, søker om utsatt frist til 1.9.25 med å oppfylle krav i gjeldende
utslippstillatelse. Dette innebærer ca. 2 ½ års utsettelse med å oppfylle utslippskrav i tillatelse av
2021 og at deler av vaskevann fra fabrikken vil gå urenset ut.
Bedriften opplyser at det er planer om å etablere ny næringsmiddelindustri (Ytterøy kylling) på
Lensmyra næringsområde i Inderøy kommune, og det utredes muligheter for et felles renseanlegg
som også kan ta imot prosessavløpsvannet fra Røra Fabrikker. Dette kan da være et bedre alternativ
med flere synergieffekter sammenlignet med dagens planer, som er å bygge om eksisterende Røra
RA for å ta imot prosessavløpsvannet fra Røra Fabrikker.
Det skal utføres midlertidige tiltak (for utslipp til vann og lukt) i de 2 ekstra årene det tar før
fullrensning kan blir utført.
Statsforvalteren ber om at kommunen uttaler seg til søknad om utsatt frist. Vi ønsker spesielt å vite
om kommunen har informasjon om:



Bedriftens utslipp kan gjøre det vanskelig å oppnå mål om god økologisk og god kjemisk
tilstand i vannforekomsten, jf. vannforskriften § 4-6.
Bedriftens utslipp kan føre til overskridelse av mål for luftkvalitet i området
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Forekomst av sårbare dyre- og plantearter i området, jf. naturmangfoldloven § 8.
Andre planlagte aktiviteter som kan påvirke økosystemer i området, jf.
naturmangfoldloven § 10.
Andre lokale forhold som vi bør ta hensyn til når vi avgjør søknaden, knyttet til helse og miljø,
reguleringsplaner, interesser i området, naboer eller annet.
Bedriftens omsøkte aktivitet er i tråd med gjeldende reguleringsplan og tilhørende
bestemmelser.
Grunnforurensning på det aktuelle området, og informasjon om lokaliteten er registrert i
Grunnforurensningsdatabasen

Kapittel 15 A i forurensningsforskriften av 1. januar 2004, gir kommunen utvidet myndighet til å stille
krav som gjelder påslipp på offentlig nett. Vi ber kommunen vurdere dette hvis slikt påslipp er
aktuelt.
Vi ber om at kommunen legger ut søknaden på kommunens hjemmeside.
Uttalelsen fra kommunen kan sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer
eller på E-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 25.8.22.
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