
Fra: Haarstad, Harald[harald.haarstad@multiconsult.no]
Sendt: 10. jun 2020 15:32:11
Til: Postmottak FMOV; Vestgård, Martina
Kopi: Fjeldstad Trude Johanne Haugen; Linn Tautra Grønseth
Tittel: Sak 2019/23184; Statkraft Tofte, Asker - Ytterligere dokumentasjon til søknad om lenger gyldighetstid for gjeldende
utslippstillatelse

Det vises til brev fra FMOV datert 03.06.2020 der Fylkesmannen ber om utdypende opplysninger
Denne E‐posten omhandler punktet «Ytterligere dokumentasjon til søknad om lenger gyldighetstid for gjeldende
tillatelse».
 
Asker kommune ved Linn Tautra Grønseth bekrefter under at Statkraft Toftes virksomhet ikke er i strid med
gjeldende plan.
Som det framgår av bekreftelsen er gjeldende plan (plan‐nivå) for området nå kommuneplanens arealdel, med
arealformål som er i tråd med Statkraft Toftes virksomhet.
 
 
Krav om utarbeidelse av ny reguleringsplan som nevnes under vil kun gjelde for framtidige tiltak som faller inn
under bestemmelsene i PBL.
Det vises i denne sammenheng til bestemmelsene om rettsvirkning av nye planer i PBL, i denne sammenheng
vedtak om ny kommuneplan som ble gjort etter at Statkraft Toftes virksomhet var lovlig etablert i sin nåværende
form.
Etter Statkraft Toftes oppfatning utløser ikke søknad om ny utslippstillatelse for den eksisterende virksomheten
slikt krav om utarbeidelse av ny reguleringsplan, da søknadene ikke baseres på etablering av nye søknadspliktige
tiltak etter PBL.
 
 
Mvh
HARALD HAARSTAD
Senior Rådgiver, Siv.ing | Prosjektutvikling ‐ Industri

(+47) 97 08 60 85 | harald.haarstad@multiconsult.no
www.multiconsult.no

 

From: Linn Tautra Grønseth <Linn.Tautra.Gronseth@asker.kommune.no> 
Sent: onsdag 10. juni 2020 09:13
To: Fjeldstad Trude Johanne Haugen <Trude.Fjeldstad@statkraft.com>
Cc: Tor Arne Midtbø <Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no>; Bergman Wenche
<Wenche.Bergman@statkraft.com>; Haarstad, Harald <harald.haarstad@multiconsult.no>
Subject: SV: Utslippstillatelse ‐ forslag til E‐post til Asker kommune
 
Kommentar til punkt 1:
I kommuneplanens arealdel vedtatt 04.09.18, planID 1010, er eiendommen og området avsatt til kombinert næring
og industri. Tiltaket er således innenfor arealformålet i kommuneplanen.
 
Inntil september 2018 var eiendommen regulert til «industri» gjennom reguleringsplan for Tofte cellulosefabrikk
(planID 5050, i kraft 30. oktober 1979). Reguleringsplanen ble imidlertid opphevet i forbindelse med vedtakelse av
ny kommuneplan den 04.09.18, og området er i dag uregulert.
 
Det følger av kommuneplanens pkt. 2.6. at det gjelder et krav til utarbeidelse av reguleringsplan for tiltak som
nevnt i pbl. § 20‐1 innenfor områder avsatt til næringsbebyggelse.
 
Nabolister:
Vi sliter med kartløsningen, men jeg håper Geodata får levert nabolistene til meg ila dagen.
 
 
Med vennlig hilsen



 
Linn Tautra Grønseth
rådgiver - kommuneplan
samfunnsplanlegging

(+47) 66 70 00 00
(+47) 911 36 722
 
linn.tautra.gronseth@asker.kommune.no
asker.kommune.no
 

 
 
 
 
 

Fra: Fjeldstad Trude Johanne Haugen <Trude.Fjeldstad@statkraft.com> 
Sendt: 5. juni 2020 10:33
Til: Linn Tautra Grønseth <Linn.Tautra.Gronseth@asker.kommune.no>
Kopi: Tor Arne Midtbø <Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no>; Bergman Wenche
<Wenche.Bergman@statkraft.com>; Haarstad, Harald <harald.haarstad@multiconsult.no>
Emne: Utslippstillatelse ‐ forslag til E‐post til Asker kommune
Viktighet: Høy
 
Hei Linn,
Som tidligere nevnt har Statkraft Tofte søkt om fortsatt utslippstillatelse for flisproduksjonen på Tofte. Søknaden
er sendt Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Vi har forsøkt å gi en så fyldig og velbegrunnet søknad som mulig og vår forståelse er at søknaden vil sendes Asker
kommune som høringsinstans.
Fylkesmannen har kommet tilbake til oss og ønsker i tillegg noen bekreftelser fra dere (Asker kommune) og som
jeg tolker skal sendes før saken kan behandles og blir sendt på høring.
 
Jeg hadde satt veldig pris på om dere kunne sett igjennom saken så raskt som mulig. Vi har forsøkt å gi en klar
beskrivelse nedenfor. For Statkraft Toftes del er det viktig å få avklart dette så fort som mulig, da det påvirker vår
mulighet til å inngå fremtidige kontrakter med varighet utover mars 2021.
 
Vår forståelse er at Fylkesmannen ønsker at Asker kommune så snart som mulig utarbeider og oversender en
bekreftelse på at virksomheten ikke er i strid med gjeldende planer.
 
Jeg tar gjerne en samtale på telefon /Teams dersom dere ønsker.
 
Mvh,
 
Trude Fjeldstad
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Statkraft Tofte har utslippstillatelse for produksjon av energiflis ved anlegget på Tofte industriområde som er gitt
med begrenset varighet, til våren 2021.
Bedriften har søkt Fylkesmannen i Oslo og Viken om permanent tillatelse. Grunnet lang behandlingstid hos
Fylkesmannen er søknaden todelt;

1. Søknad om forlengelse av gjeldende tillatelse på uendrede vilkår med to år. Denne søknaden forventes å
kunne behandles innen rimelig tid, med forenklet saksgang.

2. Søknad om permanent utslippstillatelse med noe justerte vilkår. Denne søknaden er gjenstand for normal
saksbehandling med bl.a. høringsrunde.

 
Fylkesmannen har nå bedt Statkraft Tofte om tilleggsopplysninger i saken og vi trenger derfor bistand fra Asker
kommune.



 
 
For pkt 1, forlengelse av gjeldende tillatelse ønsker Fylkesmannen en bekreftelse fra Asker kommune på «at en
forlengelse av tillatelsen ikke vil være i strid med gjeldende planer etter plan‐ og bygningsloven».
Saksopplysninger:

Anlegget for produksjon av energiflis ble lovlig etablert i 2016 basert på daværende reguleringsplan for
området, Reguleringsplan for Tofte Cellulosefabrikk plan ID‐5050.
Reguleringsplanen ble opphevet av Hurum kommune i september 2018 og gjeldende plan er nå
kommuneplanens arealdel som ble revidert samtidig. Der er området avsatt til næring og industriformål.
Som kjent pågår det en reguleringsprosess for området, fremmet av Statkraft Tofte. Planprogrammet er
utarbeidet og klart til offentlig ettersyn.
I foreslått planprogram legges det til rette for industrivirksomhet, også knyttet til tømmer og bioenergi.
Dette gjelder både i 0‐alternativet (definert som eksisterende situasjon) og i alternativ 1 (der hele det
nordlige området detaljreguleres til industri)

 
Vi legger ut fra dette til grunn at Statkraft Toftes produksjon av energiflis er i tråd med gjeldende planer etter
plan‐ og bygningsloven og samtidig i tråd med forslag til fremtidig arealbruk i pågående områderegulering.
 
For øvrig vises det til bestemmelsene om rettsvirkning av nye planer i PBL, der en vedtatt plan er bindende fra
vedtakstidspunkt for nye eller endrede tiltak.
Eksisterende virksomhet er som beskrevet etablert i tråd med daværende reguleringsplan og kan da i prinsippet
videreføres selv om områderegulering skulle endres i framtiden. 
 
For pkt 2, søknad om permanent tillatelse ønsker Fylkesmannen at Statkraft Tofte «opplyser om adresse til
nærmeste naboer og velforeninger», mht høringsrunde for søknaden.
Vi ber om at Asker kommune sender oss naboliste for eiendommen, og samtidig vurderer om det er naturlig at
eiere og festere ut over naboer og gjenboere skal varsles, ref PBL §21‐3 første og annet ledd
Eiendommen har GBnr 336/1 i Asker kommunes nye matrikkelsystem
 
****************
 
 


