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Forhåndsvarsling av søknad om endring av tillatelse til drift av 
avfallsanlegg for FFF Hage og Miljø AS i Røyken kommune 
 
FFF Hage og Miljø AS har søkt Fylkesmannen om endringer i sin tillatelse til drift av 
avfallsanlegg på Follestad Industriområde, i Røyken kommune i 2016 og 2017. I 
forbindelse med Fylkesmannens behandling av søknaden, har virksomheten ønsket å 
endre lokalisering for kverning av trevirket og har derfor sendt inn ny søknad i brev av 
18. desember 2017. Søknad av 6. juni 2017 er derfor trukket. Saken legges i sin helhet ut 
til ny høring. Frist for høring settes til 1. februar 2018. 
 
 
FFF Hage og Miljø AS (FFF Hage) har søkt Fylkesmannen om endringer i sin tillatelse til 
drift av anlegg for sortering, behandling og mellomlagring av avfall på Røyken grovfyllplass, 
i Røyken kommune.  
 
Fylkesmannen mottok søknad datert 18. mars 2016 samt tilleggsopplysninger i brev av 13. 
mai 2016 fra FFF Hage og Miljø AS. Søknaden av 18. mars 2016 med tilleggsopplysninger 
var på høring i 2016. Under arbeidet med behandling av søknaden, mottok Fylkesmannen ny 
søknad fra FFF Hage i brev datert 6. juni 2017, om tillatelse til kverning av returtrevirke og 
mellomlagring av flis ved anlegget i Røyken.  Denne søknaden var på høring i perioden 6.juli 
til 21. august 2017. FFF Hage og Miljø AS formidlet til Fylkesmannen i ny søknad av 18. 
desember 2017 at de har endret planene for lokalisering av aktivitet knyttet til kverning og 
mellomlagring av trevirket ved anlegget. Søknaden av 18. desember 2017 erstatter derfor 
søknad av 6. juni 2017.  
 
FFF Hage AS driver i dag avfallsanlegg på Follestad industriområde i Røyken kommune, og 
tar imot avfall fra kommuner, interkommunale selskaper samt nærings- og privatkunder. 
Virksomheten har tillatelse fra Fylkesmannen til mottak av til sammen 25 000 tonn usortert 
og kildesortert avfall pr år til sortering og mellomlagring. Tillatelse ble gitt til virksomheten 
20. juni 2005. FFF Hage opplyser i søknaden at drift av anlegg for behandling (kverning) av 
avfall jf. punkt 1.2.3 i tillatelsen fra 2005 aldri har blitt etablert. Denne aktiviteten ønskes 
derfor ikke videreført i revidert tillatelse. 
 
Søknaden 

Virksomheten søker nå om mottak og mellomlagring av farlig avfall også fra 
næringsvirksomheter samt en økning av mottatt og mellomlagret mengde EE-avfall. FFF 
Hage ønsker å utvide rammen for mottak av EE-avfall fra 100 tonn til 250 tonn og farlig 



Side 2 av 4 

avfall fra 405 tonn til 1000 tonn per år. Mengde mellomlagret farlig avfall på anlegget ønskes 
ikke endret.  
 
Bakgrunnen for at virksomheten ønsker mottak av farlig avfall fra næringsvirksomheter, er 
endringer i marked og logistikkløsninger både oppstrøms og nedstrøms. Anlegget har i dag 
tillatelse til å ta i inn enkelte fraksjoner av farlig avfall, men bare fra husholdning. 
Etterspørsel etter et mottak for farlig avfall fra næringskunder som også leverer næringsavfall 
er økende. FFF Hage skriver i søknaden at de antar at de vil motta følgende farlig 
avfallsfraksjoner fra næringsvirksomheter: bygge-avfall som er definert som farlig avfall; slik 
som vinduer med PCB/kloparafiner, impregnert trevirke, gulvbelegg med ftalater, avfall med 
brommerte flammehemmere, isolasjonsmateriale/asbest, maling, lim, lakk, sparkel, avfall med 
isocyanater, herdere etc. Når det gjelder økning i mengden av mottak og mellomlagring av 
EE-avfall, skyldes dette ifølge virksomheten en større aktivitet fra næringskunder samt en 
bedre utnyttelse av logistikkløsninger nedstrøms.  
 

Tillatelsens ramme for total årlige mengde mottatt avfall inn på anlegget på 25 000 tonn, 
ønsker FFF Hage heller ikke å endre. (Punkt i søknaden knyttet til mellomlagring av ballet 
avfall ble trukket jf. tilleggsopplysninger av 13. mai 2016).  

FFF Hage ønsker også å formalisere sin eksisterende aktivitet knyttet til kverning av trevirke 
ved anlegget. FFF Hage kverner i dag rent og overflatebehandlet treverk oppe på deponiet til 
Røyken grovfyllplass. Virksomheten ønsker nå å flytte denne aktiviteten bort fra 
deponiområdet til Røyken grovfyllplass til ny plass sør for eksisterende mottaks- og 
sorteringshall for avfall, se vedlegg 1 til søknaden av 18. desember 2017. FFF Hage søker om 
mottak og kverning av til sammen 3500 tonn rent og behandlet trevirke per år, samt 
mellomlagring av 2000 tonn kverna og 2000 tonn ukverna trevirke til enhver tid.  

 

Eventuelle miljømessige konsekvenser og tiltak for å hindre forurensning 

For å hindre avrenning av forurensning planlegger FFF Hage å bygge en egen hall til mottak 
og sortering av det farlig avfallet; (fast dekke under tak). Videre skriver virksomheten i 
søknaden at impregnert treverk skal lagres under tak i 30-40 m3 containere. EE-avfallet skal 
også lagres på faste dekker under tak. Mellomlagring av trevirke og kverning vil foregå på et 
asfaltert dekke. Kvernet flis vil mellomlagres på asfaltert dekke og under tak.  

Virksomheten skriver i søknaden at avrenning fra området hvor trevirket planlegges lagret og 
kvernet vil være svært begrenset, og at området for mellomlagring av flis under tak ikke vil ha 
avrenning. Overvann fra hele området øst for driftshallen vil renne mot overvannsgrøft og inn 
i ny kum, med mulighet for uttak av prøver. FFF Hage AS beskriver videre i søknaden at de 
vil etablere et måleprogram og ta jevnlige prøver av avrenningen til ny kum. Virksomheten 
vurderer at omsøkte aktivitet å ha begrenset påvirkning på resipienten; Follestadbekken. 

Virksomheten anslår at trafikken inn og ut til anlegget vil øke ved omsøkte endringer. FFF 
Hage skriver videre i søknaden at støv og støy fra transport inn og av anlegget heller ikke vil 
endres. Når det gjelder flisproduksjon kan dette generere støv, men virksomhetens erfaring er 
at dette ikke har vært noe problem, da omfanget av kverning har vært lite. Kverningen 
planlegges i hovedsak vinterstid. Ved støv sprøyter virksomheten med vann. 
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Det er hovedsakelig industri som er nærmeste naboer. Nærmeste næringsbygg befinner seg 
ca. 50 til 150 meter fra anlegget til FFF Hage AS. Nærmeste bolighus ligger ca. 650 meter fra 
anlegget.  
 
 
Offentlig gjennomsyn 
 
Fylkesmannen legger søknadene av 18. mars 2016, tilleggsopplysninger av 13. mai 2016 samt 
ny søknad av 18. desember 2017 ut til offentlig gjennomsyn på www.fmbu.no, hvor dere kan 
hente ut dokumentene. Vi vil også annonsere høringen i Røyken og Hurum avis samt i 
Drammens Tidende. Følgende instanser får søknaden tilsendt direkte for høring: 
 

- Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken (55/167) 
- Statens Vegvesen region sør, serviceboks 723 Stoa, 4808 Arendal 
- Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen 
- Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD), postboks 154 Bragernes, 

3001 Drammen, (55/52) 
- Sverre Follestad, Follestadveien 4, 3474 Åros (55/42) 
- Sten Karlsen, Skånevannsveien 1, 3474 Åros (55/48) 
- Vekstveien 1 AS, Furuåsen 5, 3477 Båtstø (55/161) 
- Doka Norge AS, Vekstveien 19, 3474 Åros (55/160) 
- Skrogkh AS, Postboks 80, 1378 Nesbru (55/159) 
- Taberna Ramme AS, Vekstveien 17, 3474 Åros (55/159) 
- She – Oslo AS, Billingstadsletta 18, 1396 Billingstad (55/158) og (55/156) 
- Srs Eiendom AS, Postboks 70, 3476 Sætre (55/157) 
- Follestad Eiendom AS, Bjørnerudveien 11, 1266 Oslo (55/154) 
- ATA Eiendom AS, Buskerudveien 12, 3023 Drammen (55/155) 
- Nordgarden Eiendom AS, Vekstveien 15, 3474 Åros (55/153) 
- Ellen Ledgang Follestad, Follestadveien 3, 3474 Åros (55/140) 
- Stein Follestad 
- Røyken Skytterlag (fester) (55/129) 
- Hege Tuhus Hagen, Follestadveien 30, 3474 Åros (55/147) 
- Erik Bjørnstad, Heggumhøgda 3, 3440 Røyken (55/80) 
- Sætre Bruk AS, postboks 23, 3476 Sætre (1/1) 
- Sigmund Snorre Fauske, Follstadveien 2, 3474 Åros (55/2) 
- Follestad Vel, Bergveien, 3474 Åros 
- PLM Holding AS, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken (55/168) 
- Grønn Industri AS, Vekstveien 15, 3474 Åros 
- Alfa Quality Moving & Relocation, Johan Follstadsvei 7, 3474 Åros 

 
 
Fylkesmannen ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig til fmbuPost@fylkesmannen.no, 
evt pr post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen, innen 1. februar 
2018. 
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Med hilsen 
 
 
Hilde Sundt Skålevåg 
fagsjef 
 

  Irene Tronrud 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Dokumentet blir bare 
sendt elektronisk. 
 
 
 
 
 
Kopi: 

- FFF Hage og Miljø AS, post@fff.as 
- Franzefoss, bodil.eggen@franzefoss.no 
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