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Vedtak om endret tillatelse til drift av avfallsanlegg for FFF Hage og Miljø 
AS i Røyken kommune 
 

FFF Hage og Miljø AS har søkt Fylkesmannen i 2016 og 2017 om endring av 
eksisterende tillatelse etter forurensningsloven datert 20. juni 2005 (tillatelsen). 
Fylkesmannen endrer tillatelsen på nærmere vilkår. Tillatelsen gjelder fra dags dato og 
erstatter den tidligere tillatelsen. Virksomheten skal betale kr 112 500,- i gebyr for 
behandling av søknaden. Vedtakene om endret tillatelse og gebyr kan påklages til 
Miljødirektoratet. 
 

Fylkesmannen viser til brev av 18. mars 2016 fra FFF Hage og Miljø AS med søknad om 
endringer i tillatelsen til drift av anlegg for sortering, behandling og mellomlagring av avfall 
på Røyken grovfyllplass, i Røyken kommune. Vi viser også til tilleggsopplysninger i brev av 
13. mai 2016. Under arbeidet med behandling av søknaden, mottok Fylkesmannen ny søknad 
fra FFF Hage og Miljø AS i brev datert 6. juni 2017, om tillatelse til kverning av returtrevirke 
og mellomlagring av flis ved anlegget i Røyken. I desember 2017 formidlet FFF Hage og 
Miljø AS til Fylkesmannen i ny søknad at de har endret planene for lokalisering av aktivitet 
knyttet til kverning og mellomlagring av trevirket ved anlegget. Søknaden av 18. desember 
2017 erstattet derfor søknad i brev av 6. juni 2017.  
 
Vi viser videre til øvrige e-post- og telefonkorrespondanse i saken. 
 
 

Bakgrun 

FFF Hage og Miljø AS driver i dag avfallsanlegg på Follestad industriområde i Røyken 
kommune på gnr/bnr 55/42. Virksomheten tar imot avfall fra kommuner, interkommunale 
selskaper samt nærings- og privatkunder. De største eierne av FFF Hage og Miljø AS er 
Franzefoss Gjenvinning AS og Follestad Maskin. FFF Hage og Miljø AS er innehaver av 
tillatelsen til avfallsanlegget.  
 
Virksomheten har tillatelse fra Fylkesmannen til mottak av til sammen 25 000 tonn usortert 
og kildesortert avfall per år til sortering og mellomlagring. Tillatelse ble gitt til virksomheten 
20. juni 2005. Området hvor FFF Hage og Miljø AS kverner trevirke i dag, leier de av 
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Røyken Grovfyllplass AS. (Røyken Grovfyllplass AS eies både av Franzefoss AS og FFF 
Hage og Miljø AS). 
 
Søknadene gjelder følgende: 

 Mottak av 1000 tonn farlig avfall fra næringsvirksomheter. Mellomlagringstid for 
farlig avfall 12 måneder. 

 Utvidet ramme for mottak og mellomlagring av EE-avfall. Mottak av 250 tonn per år 
og mellomlagring av 50 tonn EE-avfall til enhver tid. 

 Formalisering av eksisterende aktivitet knyttet til kverning av rent og behandlet 
trevirke ved anlegget. FFF Hage og Miljø AS 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, jf. vedlegg 1 til søknaden av 18. 
desember 2017. FFF Hage og Miljø AS 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.  

Franzefoss AS har administrert søknaden på vegne av FFF Hage og Miljø AS. Det er 
Franzefoss som har svart på høringsuttalelsene. I det følgende henvises det både til FFF Hage 
og Miljø AS og Franzefoss AS.  

Aktivitetene kan medføre forurensning, og virksomheten skal derfor ha egen tillatelse etter 
forurensningsloven §§ 11 og 29. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for denne typen 
virksomhet.  
 

Offentlig høring 

Søknaden av 18. mars 2016 med tilleggsopplysninger, var på høring i 2016. Det kom inn en 
uttalelse innen høringsfristen; fra Statens Vegvesen i brev av 5. september 2016. I forbindelse 
med arbeidet med søknaden mottok Fylkesmannen ny søknad fra virksomheten i brev av 6. 
juni 2017. Fylkesmannen la ut hele saken på høring i perioden 6. juli 2017 til 21. august 2017, 
og mottok uttalelser fra Statens Vegvesen (13. juli 2017) og Renovasjonsselskapet fra 
Drammensregionen (RfD)11. juli 2017. Da FFF Hage og Miljø AS søkte om endret passering 
av sin aktivitet for kverning i desember 2017, la Fylkesmannen ut hele saken på ny høring i 
perioden 20. desember til 1. februar 2018. 
 
Høringen i 2016: 
Statens vegvesen påpeker at det er trafikken som belaster rundkjøringen på Riksvei 23 som er 
bekymringsfull, særlig når bompengeinnkrevingen i Oslofjordtunnelen er opphørt og 
trafikken på riksveien forventes økt. Det er antydet at trafikken til anlegget vil øke med 750 
transporter ekstra per år, til 8450 transporter per år. Statens vegvesen uttaler at de tidligere har 
signalisert at kapasiteten i dette krysset blir dårlig. Dersom de øvrige næringsområdene 
bygges fullt ut og at det ikke kan påregnes tillatt endringer etter ytterligere områder for 
utbygging som vil belaste krysset mer, før dette eventuelt er ombygget til en kapasitetssterk 
løsning. Statens vegvesen uttaler videre at, sitat utdrag: «Vi går ut fra at det er et viktig 
samfunnsbehov at det tas hånd om spesialavfall, og vi vil ikke motsette oss dette dersom 
Fylkesmannen finner grunn til å tillatelse spesialavfall som omsøkt». 
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Franzefoss har kommentert uttalelsen. De skriver følgende i sin kommentar i e-post av 
27.oktober 2016: «Anslaget vårt om en økning i trafikken på 750 biler kan synes noe høy.  Vi 
tror at pågangen av trafikk ikke vil øke vesentlig da flere av de næringsdrivende som leverer 
til oss i dag vil ta med dette farlige avfallet når de likevel skal levere annet avfall». 
 
Videre sier Franzefoss at «etter at Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har 
etablert miljøstasjon, har de tatt hånd om farlig avfall fra husholdningene. I dag må vi avvise 
farlig avfall fra næringskunder og heller ikke RfD tar imot fra disse. De må derfor levere til 
andre eller som privatkunder til RfD. Nærmeste mottak er, som vi vet Lindum i Drammen 
eller Franzefoss i Sandvika. Det er også viktig at vi kan ha tillatelse til å ta imot farlig avfall 
fra kunder da vi erfaringsvis har en del avvik med farlig avfall i næringsavfallet fordi det er 
enklere enn å måtte dra for eksempel til Drammen. Vi kan i så fall tilby kundene en løsning 
hos oss (mottak) og få registrert dem i avfallsdeklarering.no i stedet for at vi nå må deklarere 
det som vårt eget farlige avfall (produsent)».  
 
Høringen 2017: 6. juli 2017 til 21. august 2017: 
Statens Vegvesen uttaler i brev av 13. juli 2017 at omsøkte endringer skaper en del 
trafikkøkning på vegnettet og øker belastning i rundkjøring mellom Rv. 23 og kommunalveg 
Smedmyrveien. Det kommer fram av søknaden at i dag er det ca. 7700 transporter per år, og 
at det antas økning med ca. 750 flere transporter årlig. Statens Vegvesen vil ikke motsette seg 
eventuell tillatelse til omsøkte endringer. 
 
RfD sier i sitt brev av 11. juli 2017 at de ser positivt på og har ingen prinsipielle innvendinger 
mot at driften på området utvides. RfD uttaler videre følgende; 
«Den søkte endringen av driften vil være stor i forhold til de mottatte og lagrede mengdene i 
dag. Håndtering av masser vil være over dobbelt så stor for de omtalte fraksjonene (dvs EE-
avfall og farlig avfall), som i dag. Denne endringen vil derfor potensielt kunne ha effekt på 
støy, støv, lukt, brannfare og fare for forurensning i grunnen. Vi forutsetter at Fylkesmannen 
vurderer disse aspekter og pålegger drifter forhåndsregler for å unngå uheldige 
konsekvenser». 
 
Videre sier RfD: «Det forutsettes at det gjennomføres trafikksikkerhetstiltak ved adkomst og 
inn- og utkjørsel som står i forhold til den økte trafikken i området. Vi ber om at det utformes 
støysonekart og at det ilegges støy- og støvkrav som hensyntar at RfD har et utendørs 
publikumsområde tett inntil det omsøkte område. Spesielt håndtering av containere kan være 
potensielt svært støyende og støvende». 
 
RfD ber om at driften begrenses til de samme driftstider som det er for resten av området, for 
å unngå konflikt imellom aktørene i tilfelle det skulle oppstå klager fra omgivelsene. Videre 
sier RfD: «Vi ønsker også å gjøre oppmerksom på at det den senere tid har vært tilfeller av 
brann på tilsvarende anlegg og vi ber derfor om at det kreves sikring mot brann og 
eksplosjon. Med bakgrunn i samme problematikk ønsker vi at det ikke gis dispensasjon fra 
tomtegrensereglene og krav til avstand mellom bygninger. Med hensyn til våre kunder og 
faren for forurensning i grunnen, ser vi positivt på at den økte driften skal foregå under tak». 
 
 
Franzefoss sine kommentarer til uttalelsene, i e-post av 5. september 2017: 
Vi har i det følgende valgt å gjengi Franzefoss sine svar per tema. 
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Trafikk og trafikksikkerhet 
Franzefoss uttaler at de vil begrense transporten inn og ut av området så langt det er mulig. De 
vil ha god intern logistikk ved blant annet å fylle containeren helt opp før transport ut. 
 
Franzefoss benytter samme adkomstvei som RfD, og vil sammen med RfD vurdere nye tiltak 
og utbedringer dersom eventuell økt trafikk skulle gå utover trafikksikkerheten. 
 
Forurensning til vann og grunn  
Virksomheten viser til sin søknad fra 2017, hvor tiltak for å redusere risikoen for forurensing 
til vann og grunnen er beskrevet.  
 
 
Lukt 
Franzefoss opplever ikke luktulemper ved dagens drift, og sier videre at det ikke er søkt om 
endring i driften som tilsier at lukt skal kunne oppstå. Virksomheten planlegger å bygge ny 
hall for farlig avfall, all håndtering av avfallet vil foregå innendørs. 
 
Støy  
Virksomheten påpeker at RfD selv driver både komprimering og håndtering av egne 
containere på sitt publikumsområde, mens Franzefoss sitt anleggsområde ligger lenger unna. 
Franzefoss mener at den omsøkte endringen av tillatelsen, ikke vil medføre vesentlig endring 
av støybildet for RfD sitt område. Dersom støy skulle bli et problem, mener Franzefoss at 
støykilder må indentifiseres både fra RfDs område og Franzefoss sitt område – og støytiltak 
må treffes basert på dette. Nærmeste bolighus befinner seg 650 meter fra anlegget til 
Franzefoss og virksomheten uttaler at de aldri har mottatt klager på grunn av støy fra naboene. 
 
Driftstid 
Franzefoss uttaler at de per i dag ikke har begrensninger i driftstiden i gjeldende tillatelse. 
Virksomheten sier at de normalt opererer mellom kl.07:00 og 16:00 mandag til fredag, og at 
de forholder seg til generelle krav til drift i tillatelsen og lovverket ellers; blant annet krav til 
støy. Videre bemerker Frazefoss at de ikke anser driftstidsregulering som relevant, da 
nærmeste naboer er kontorer og industri. 
 
Brannfare 
Virksomheten påpeker at det farlige avfallet vil lagres adskilt fra det øvrige avfallet, og være 
sikret med godkjente lagre. Videre sier de at dersom de får tillatelse til mottak av farlig avfall 
fra næringsvirksomheter, vil de bygge egen hall. Byggeprosessen vil skje i tett samarbeid med 
virksomhetens sikkerhetsrådgiver. Brannsikkerhet vil være et tema både for det byggtekniske 
og mht. etablering av rutiner. 
 

Høringen 2017-2018: 20. desember til 1. februar 2018: 

Fylkesmannen mottok ingen kommentarer i denne høringsrunden. 

 

Fylkesmannens vurdering og begrunnelse 

Generelt 

Det følger av forurensningsloven § 7 at hovedregelen er at ingen må «ha, gjøre eller sette i 
verk» noe som kan medføre fare for forurensning. Hva som forstås som forurensning går frem 
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av § 6. Etter § 11 har Fylkesmannen som forurensningsmyndighet på angitte områder 
myndighet til å gi tillatelse til forurensning. Drift av avfalls- og gjenvinningsanlegg krever 
tillatelse etter forurensningsloven. Tillatelse med vilkår blir gitt med hjemmel i 
forurensningsloven §§ 11, 29 og 16.  
 
Ved avgjørelse av om tillatelsen skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, skal Fylkesmannen 
som forurensningsmyndighet etter forurensningsloven § 11(5), legge vekt på de 
forurensningsmessige ulempene ved tiltaket, sammenholdt med de fordelene og ulempene 
som tiltaket for øvrig vil medføre. Dette innebærer at det må foretas en helhetlig vurdering der 
både forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og alminnelige samfunnsmessige hensyn 
tas med i betraktningen. Det følger både av forurensningsloven og tilhørende forskrifter 
prinsipper som Fylkesmannen som forurensningsmyndighet skal legge til grunn ved 
behandling av søknad om tillatelser. I juni 2017 kom Stortingsmelding nr.45 (2016-2017) om 
Avfall som ressurs-avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Norsk avfallspolitikk skal legge til 
rette for høy utnyttelse av ressursene i avfallet og trygg håndtering av farlig avfall. En 
forutsetning for gjennomføring av denne avfallspolitikken er at det finnes anlegg som tilbyr 
ulike løsninger for gjenvinning og behandling av avfall. Aktiviteten som FFF Hage og Miljø 
AS har søkt om er i tråd med de nasjonale målene for avfallshåndtering. 
 
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Dette innebærer at 
naturmangfoldlovens prinsipper også må legges til grunn når det gjøres en vurdering etter 
forurensningslovens bestemmelser. 
 
Tiltak som medfører fare for forurensing av vann skal også vurderes i henhold til 
vannforskriften, der formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alle 
elver, innsjøer, grunnvann og kystnære områder. 
 
 
Forurensningens omfang 
 
Naturmangfoldet 

Fylkesmannen sine beslutninger i saker som vil eller kan berøre naturmangfoldet, skal 
vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jamfør § 7. Naturmangfoldloven § 8 stiller krav 
om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 
på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger.  

De endringer som det er søkt om skal foregå på allerede opparbeidede arealer som FFF Hage 
og Miljø AS disponerer. Ved utsjekk i Miljødirektoratets Naturbase er det ikke registrert noen 
funn av viktige naturtyper eller arter på dette området. 

På bakgrunn av den tilgjengelige informasjonen legger vi liten vekt på naturmangfoldloven § 
9 om føre-var-prinsippet. Fylkesmannen minner om naturmangfoldloven § 11 om 
tiltakshavers plikt til å dekke kostnadene ved å unngå, hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet. 

Vannforskriften 
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Vann fra sorteringsanlegget behandles sammen med vann fra deponiet til Røyken 
Grovfyllplass AS. (Røyken Grovfyllplass AS eies av FFF hage og Miljø AS og Franzefoss 
AS). Røyken Grovfyllplass AS overvåker i dag sigevannet fra deponiet. I følge virksomheten 
har deres overvåking av sigevannet fra deponiet så langt, ikke vist nivåer av 
utslippsparametere i sigevannet som antas å ha negativ påvirkning av resipienten av 
betydning. Virksomheten vurderer at omsøkte aktivitet å ha begrenset påvirkning på 
resipienten; Follestadbekken.  

I egenrapporten til Røyken Grovfyllplass for 2016, datert 19. februar 2017, ser Fylkesmannen 
at resultatene fra sigevannet er innenfor det som er normalt for norske deponier. Videre ser vi 
at renseeffekten for de prioritere stoffene kadmium og bly er dårlig.  
 
Aktiviteten til FFF Hage og Miljø AS må ikke påvirke sigevannet i negativ grad. Vilkårene i 
tillatelsen stiller derfor krav til at virksomheten skal rense sigevannet og at utslippet ikke skal 
gjøre resipienten dårligere. Fylkesmannen har satt krav til at avrenningen fra anleggsområdet 
til deponiet skal være slik at den ikke kommer i konflikt med det til enhver tid gjeldende 
miljømål for primærresipienten for sigevannet fra deponiet; som er en liten sidebekk til 
Follestadbekken, fastsatt i forvaltningsplan i medhold av vannforskriften. Videre har Røyken 
Grovfyllplass AS fått pålegg fra Fylkesmannen om oppstart av miljøovervåking i 2018, dette i 
henhold til regional forvaltning av vannforskriften. 
 

Forurensning av vann og grunn 
FFF-Hage og Miljø AS planlegger å innrette driften slik at overvann fra eiendommen i minst 
mulig grad blir påvirket av avrenning fra avfall. Avfall skal lagres under tak eller i containere.  

Mellomlagring av trevirke (rent og behandlet) og kverning vil foregå på asfaltert dekke. 
Kvernet flis av behandlet trevirke vil mellomlagres på asfaltert dekke under tak. 
Virksomheten mener 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. 
Videre planlegger virksomheten korttidslagring av flisa i påvente av uttransport (flismasser av 
behandlet trevirke skal lagres under tak). 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 
vil etablere et måleprogram og ta jevnlige prøver av avrenningen til ny kum.  

Avrenningsvann fra slike anlegg vil kunne forringe vannkvaliteten i en resipient. 
Fylkesmannen har derfor satt krav til at virksomheten skal risikovurdere sitt utslipp til vann 
med frist 1. mai 2018. Med bakgrunn i risikovurderingen skal måleprogram for utslipp til 
vann utarbeides med frist 1. mai 2018.  

Virksomheten har planlagt etablering av oljeutskiller. Fylkesmannen har satt krav i tillatelse 
om at konsentrasjon av olje i utslipp fra oljeutskilleren skal være lavere enn 20 mg/L. Disse 
kravene er i samsvar med gjeldende praksis for tilsvarende tillatelser gitt av Fylkesmannen i 
Buskerud. 
 
Fylkesmannen har satt krav til at all sortering, omlasting og mellomlagring av avfall (både 
usortert og sortert) samt mottak, mellomlagring og kverning av rent og behandlet trevirke skal 
foregå på en miljømessig og forurensningsmessig forsvarlig måte. Lagring kan bare skje 
utendørs dersom det ikke strider med reguleringsplanbestemmelsene for området eller vilkår i 
denne tillatelse. Områder der det kan være fare for forurensning av olje og andre væsker skal 
ha fast ugjennomtrengelig dekke.  
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Mottak av farlig avfall fra næring og økte mengder EE-avfall 
FFF Hage og Miljø AS påpeker i søknaden at etterspørselen fra næringskunder som leverer 
næringsavfall til anlegget i dag er økende; i forhold til også å ha et tilbud om mottak av farlig 
avfall fra næring. I dag må FFF Hage og Miljø AS avvise farlig avfall fra næringskunder.  
 
En forutsetning for forsvarlig håndtering av det farlige avfallet, er at det finnes anlegg som 
tilbyr mottak av dette avfallet, slik som anlegget til FFF Hage og Miljø AS. Før virksomheten 
kan ta imot farlig avfall fra næringskunder, har Fylkesmannen satt krav om at hall til dette 
formålet må være på plass. Videre har Fylkesmannen oppdatert kravene tillatelsen mhp 
håndtering av farlig avfall, slik at de er i tråd med kravene i avfallsforskriften kapittel 11. 
Mellomlagringstiden for det farlige avfallet er satt til 12 måneder. Dette er i tråd med kapittel 
11, vedlegg 4 punkt 2 Lagringstid i avfallsforskriften. Det tillates ikke behandling av farlig 
avfall ved anlegget, herunder kverning av impregnert trevirke. Kravene til mellomlagring av 
impregnert trevirke er endret, slik at denne fraksjonen skal mellomlagres innendørs eller i 
container med lokk.  
 
EE-avfall inneholder komponenter eller stoffer som betegnes som farlig avfall og skal 
behandles og mellomlagres i hht. avfallsforskriften kapittel 11. Kravene til lagring av EE-
avfall er endret; slik at denne fraksjonen skal foregå på tett dekke under tak og skjerming mot 
vær og vind.  
 
 
Bygge- og anleggsavfall  
Fylkesmannen har foretatt en presisering i tillatelsen i forhold til betong. Betong som er farlig 
avfall tillates ikke tatt imot. Når det gjelder bygge- og anleggsavfall med ukjent innhold/ 
utlekkingspotensiale til luft, grunn eller vann, opplyser virksomheten at de mellomlagrer dette 
hos annen aktør (Røyken Grovfyllplass AS) i påvente av analyseresultater. Fylkesmannen har 
stilt vilkår i tillatelsen til at slik mellomlagring må risikovurderes, og videre være i henhold til 
krav i ekstern aktørs tillatelse.  
 
Videre har vi presisert i tillatelse hvilke typer inerte masser som virksomheten kan ta imot 
(tabell 1). Maks mengde lagret på området, reguleres av kapasitet til forsvarlig lagring på 
anlegget. Maksimal lagringstid er 12 måneder. 
 
Kverning av trevirke 
FFF-Hage og Miljø AS har praktisert kverning av trevirke og mellomlagring av flis, utendørs 
oppe på deponiområdet de siste ti årene, uten at dette har vært regulert i tillatelsen. Innehaver 
av deponiet, Røyken Grovfyllplass AS, har tillatelse fra Fylkesmannen til deponering av 
avfall, jfr. tillatelse av 15. mai 2009. 
 
FFF-Hage AS søker nå om å få formalisert kverningen av trevirket med avfallstoff-nr.1141 
(rent trevirke) og 1142 (behandlet trevirke). Lokalisering for denne kverningen er ikke lenger 
oppe på deponiområdet, men utendørs på asfaltert dekke sør for eksisterende mottakshall, jf. 
vedlegg 1 til søknaden av 18.12.17. Fylkesmannen har satt krav til mottak, lagring og 
kverning av disse typene trevirke i tillatelsen. Mellomlagring av rent og behandlet trevirke før 
kverning, tillates lagret utendørs på fast dekke. Franzefoss skriver i søknaden at mottatt 
trevirke vil lagres som hel ved, og vil først bli kvernet rett i forkant av leveranser. 
Virksomheten skriver at dette opprettholder brennverdien og begrenser avrenningen. 
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Fylkesmannen har gitt tillatelse til at flis fra rent trevirke kan lagres utendørs på tett dekke. 
Flismasser av behandlet trevirke skal lagres på tett dekke og under tak, med oppsamling av 
eventuell avrenning. Dette for å forhindre forurensning. Det er ikke ønskelig at deponiet 
tilføres nye forurensninger. Når det overflatebehandlede trevirket er kvernet vil dette øke 
muligheten for utlekking av miljøgifter. Miljøgiftene som er i det behandlede trevirket vil bli 
tilgjengelig når trevirket kvernes og overflatebehandlingen ødelegges. Kravene til lagring av 
rent og behandlet trevirke før og etter kverning er i samsvar med gjeldende praksis for 
tilsvarende nye tillatelser gitt av Fylkesmennene. Videre samsvarer dette også med 
Miljødirektoratets avgjørelse i klagesak av 1. februar 2016, i sak: 2015/8841.  
 
 
Lukt 
Sortering av blandet avfall hos FFF Hage og Miljø AS skal utføres inne i hall. Sorteringen 
skal ikke gi utslipp av forurensningskomponenter eller medføre luktulemper for omgivelsene. 
Avfall som kan medføre vesentlig sjenerende lukt tillates ikke sortert eller mellomlagret på 
anlegget, men skal fjernes omgående. Videre har Virksomheten skal gjennomføre målinger av 
overflatevannet i samlekummen. Målingene skal inngå i virksomhetens måleprogram. 
virksomheten ikke tillatelse til å ta imot våtorganisk avfall og annet avfall som kan brytes 
raskt ned og / eller medføre luktulemper.  
 
 
Støy  
Det vurderes at utvidelsen av aktiviteten vil gi noe økt trafikk til og fra anlegget, fordi 
avfallsmengdene for farlig avfall og EE-avfall øker. Farlig avfall øker fra 450 tonn til 1000 
tonn i året. Det er ikke søkt om mellomlagring av større mengder av farlig avfall på anlegget, 
enn hva som mellomlagres i dag (66 tonn). Dette innebærer at omløpstiden for dette avfallet 
må kortes ned. For EE-avfall øker mengden fra 100 tonn i året til 250 tonn i året, og mengden 
mellomlagret EE-avfall øker fra 15 tonn til 50 tonn.  
 
Støy fra omsøkt aktivitet knyttet til transport av returtrevirke vil ikke øke ifølge Franzefoss. 
Antall transporter til anlegget med returtrevirke ligger på 80-90 per år. Mengde mottatt 
trevirke ved anlegget skal ikke øke, og derfor mener de at støy fra transport inn og ut til 
anlegget ikke vil endres som følge av omsøkt aktivitet. 
 
Håndtering av avfall og konteinere kan forårsake noe støy.  
 
Videre vil kverning av trevirke utendørs, forårsake støy. Nærmeste nabo (bolig) befinner seg 
650 meter unna. Nærmeste næringsbygg befinner seg ca 50- 150 meter unna, og ifølge FFF 
Hage og Miljø AS vil kverningen foregå 100 meter unna (næringsbygg).  Nærmeste nabo, 
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) ber i sin høringsuttalelse om at det 
utformes støysonekart og at det ilegges støykrav som tar hensyn til at RfD har et utendørs 
publikumsområde tett inntil det anlegget til Franzefoss. 
 
Med bakgrunn i økt aktivitet ved anlegget samt ønske fra nærmeste nabo (RfD), krever derfor 
Fylkesmannen at FFF Hage og Miljø AS dokumenterer at de overholder de fastsatte 
støygrensene i tillatelsen, se krav i tillatelsen. 
 
Trafikkbelastning og driftstider 
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Fylkesmannen mener at de endringene som det er søkt om ikke vil påvirke dagens 
trafikksituasjon slik at det er behov for å sette strengere krav enn det anlegget har i dag eller 
innføre driftstider.  
 
Statens vegvesen sier i sin uttalelse at selv om omsøkte endringer vil skape en del 
trafikkøkning på vegnettet og øker belastning mellom riksvei 23 og kommunal veg 
Smedmyrveien, vil de ikke vil motsette seg tillatelse til omsøkte endringer. 
Fylkesmannen er ikke ansvarlig for å sette vilkår til veistandard, det er det veimyndigheten 
som gjør, og må legge til grunn at et område som kommunen har regulert til 
industrivirksomhet / spesialområde har tilstrekkelig veikapasitet.  
 
 
Støv 
Fylkesmannen har satt krav om at det ikke skal forekomme uakseptable støvulemper for 
naboer som følge av virksomheten. Transport til og fra anlegget skal videre foregå på en slik 
måte at spredning av forurensning og flygeavfall hindres. 
 
Når det gjelder kverning av trevirke rent og overflatebehandlet trevirke har Fylkesmannen satt 
krav til at denne aktiviteten skal innrettes slik at det ikke medfører støvulemper og slik at 
materiale som følger av kverningen skal kunne samles opp. FFF Hage og Miljø AS anslår at 
flisa er 0-100 mm, og mener at denne vil føyke lite. Videre sier FFF Hage og Miljø AS i 
søknaden av 18. desember 2017 at støving fra kverning ikke har vært noe problem. Dette 
skyldes at omfanget av kverningen er liten samt at kverningen i hovedsak foregår vintertid, 
hvor trevirket ofte er fuktig før kverning. FFF Hage og Miljø AS videre rutine for å vanne 
trevirket, dersom støv oppstår. Tillatelsen gir for øvrig ikke anledning til å kverne eller på 
annen måte behandle impregnert trevirke. 
 
Med bakgrunn i økt aktivitet ved anlegget samt ønske fra nærmeste nabo (RfD) som har sitt 
utendørs publikumsområde tett inntil det omsøkte området, krever derfor Fylkesmannen at 
FFF Hage og Miljø AS i forbindelse med kverning av rent og overflatebehandlet trevirke 
gjennomføre en måling av støvet og spredning av støvet til luft, se krav i tillatelsen. 
 

Brannfare 

RfD gjør oppmerksom på at det den senere tid har vært tilfeller av brann på tilsvarende anlegg 
og vi ber derfor om at det kreves sikring mot brann og eksplosjon. Fylkesmannen stiller i 
tillatelse krav til at virksomheten må oppdatere sin risikovurdering ved endringer i driften; 
dette betyr at endringer i driften beskrevet i søknaden må risikovurderes. Videre er det i 
tillatelsens punkt om farlig avfall, stilt krav at det skal treffes nødvendige tiltak for å unngå 
fare for forurensing eller skade på mennesker eller dyr. FFF Hage og Miljø AS uttaler selv at 
de i forbindelse med bygging av hall for farlig avfall, vil ha tett samarbeid med virksomhetens 
sikkerhetsrådgiver; og at brannsikkerheten vil være tema både for det byggtekniske og i 
forhold til etablering av rutiner. Når det gjelder lagring av trevirke og flis stiller 
Fylkesmannen vilkår om at det blant annet skal tas hensyn til at det kan oppstå brann ved 
selvantenning, og gjøres grep for å forebygge dette.  Videre har Fylkesmannen satt vilkår om 
at det ved lagring av EE-avfall skal tas hensyn til at det kan oppstå brann ved selvantenning, 
og gjøres grep for å forebygge dette.  

RfD uttaler at de med bakgrunn i brannfare, ikke ønsker at det gis dispensasjon fra 
tomtegrensereglene og krav til avstand mellom bygninger. Fylkesmannen er ikke ansvarlig for 
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å sette vilkår knytte til tomtegrensereglene/ byggesaksvurderinger, det er det den kommunale 
myndigheten som gjør. 
 

Finansiell sikkerhet 

Krav om finansiell sikkerhet skal sikre at det er midler til en miljømessig god avslutning og 
opprydding dersom virksomheten blir lagt ned eller går konkurs. Den finansielle sikkerheten 
skal dekke kostnadene som maksimalt kan tenkes å oppstå ved videre håndtering av mottatt 
farlig avfall.  

Uten godkjent sikkerhetsstillelse kan det ikke mottas farlig avfall ved anlegget med mindre 
Fylkesmannen har innvilget en midlertidig utsettelse av kravet.  

 
Forhold til alminnelige samfunnsmessige hensyn 
Gjenvinningsanlegg for avfall kan gi ulemper for nærområdet i form av trafikk, støv og støy. 
På den annen side er disse anleggene viktige bidragsytere i forhold til å håndtere det avfallet 
som oppstår i samfunnet og sikre en god ressursutnyttelse.  
 
De aktuelle områdene hvor både avfallsanlegget er plassert og der hvor kverningen skal 
foregå er regulert til «Nr.1 - Bebyggelse og anlegg» jf. reguleringsplan «Endring Røyken 
avfallsplass med tilhørende bestemmelser» datert vedtatt av Røyken kommune 22. september 
2011.  
 
Reguleringsbestemmelser: Område for avfallshåndtering og industri. 
§2.1 Innen området kan det drives avfallshåndtering, kildesortering, salg av 
gjenvinningsprodukter, samt bearbeiding og lagring av avfallsrelaterte produkter og 
maskiner/utstyr. 
§2.2 Det kan oppføres bygninger og anlegg som er nødvendig for driften mht. 
avfallshåndtering og oppbevaring. 
§2.3 Mønehøyden skal ikke overstige 15 meter over planert terreng. 
§2.4 BYA for alle feltene er 25%. Biloppstillingsplasser på bakken regnes ikke med i BYA. 
§ 2.5 Området skal gjerdes inn. 
 
Fylkesmannen vurderer at tiltaket er i henhold til planens bestemmelser.  
 
 
Andre endringer av tillatelsen 
Fylkesmannen har hatt en gjennomgang av tillatelsen og oppdatert vilkårene i hht ny 
tillatelsesmal.  
 
FFF Hage og Miljø AS 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 videreføres 
derfor ikke i den reviderte tillatelsen.  
 
Aktivitet knyttet til drift av kommunal gjenvinningsstajon for Røyken kommune har tidligere 
blitt driftet av FFF Hage og Miljø AS. I 2016 overtok Lindum AS driften ved Røyken 
gjenvinningsstasjon. Denne aktiviteten videreføres ikke i den endrede tillatelsen; og mottak av 
farlig avfall fra husholdninger er ikke lenger en del av tillatelsen. 
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Konklusjon 
Fylkesmannen i Buskerud mener at FFF Hage og Miljø AS kan få tillatelse til det omsøkte 
tiltaket, og at de positive virkningene av aktiviteten er større enn eventuelle negative 
konsekvenser den vil medføre. Tillatelse med vilkår følger med vedtaksbrevet. 

Fylkesmannen har ved utforming av tillatelsen lagt vekt på samfunnsnytten ved at det finnes 
anlegg som tar hånd om avfallet som oppstår, men også satt vilkår for driften av anlegget slik 
at omgivelser og naboer ikke skal bli utsatt for uakseptable nærmiljøulemper. 

Det forutsettes at virksomheten drives i samsvar med vilkårene som følger av tillatelsen, samt 
forurensningsregelverket for øvrig.  

 

Vedtak om tillatelse 

Fylkesmannen gir FFF Hage og Miljø AS på gnr/bnr: 55/42 i Røyken kommune tillatelse til: 

 Motta 1000 tonn farlig avfall fra næringsvirksomheter. Mellomlagring av 66 tonn 
farlig avfall på anlegget til enhver tid. Mellomlagringstid for farlig avfall er 12 
måneder. 

 Motta av 250 tonn EE- avfall per år. Mellomlagring av 50 tonn EE-avfall på anlegget 
til enhver tid. 

 Motta og kverne 3500 tonn rent og behandlet trevirke pr år. Mellomlagring av 2000 
tonn ukverna trevirke (rent og behandlet) til enhver tid på anlegget. Mellomlagring 
2000 tonn kverna trevirke (rent og behandlet) til enhver tid på anlegget. 

Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, 
lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og 
ulemper tiltaket for øvrig vil medføre. Det er satt vilkår i tillatelsen. 

Tillatelsen gjelder fra dags dato og erstatter tidligere tillatelse datert 20. juni 2005. Tillatelsen 
datert 20. juni 2005 trekkes tilbake i medhold av forurensningsloven § 18. 

Det kan foretas endringer i tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal 
være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell 
endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. 

At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap 
forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56. 

Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav 
som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven1 samt forskrifter fastsatt i 
medhold av disse lovene, er straffbart.  

 

 

 

 

 
1 L11.06.1976 nr. 79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 
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Oversikt over frister 
Tiltak Vilkår Frist dato 
Oppdatere miljørisikovurderingen, herunder 
risikovurdering for utslipp til vann 

2.5.1, 3.1.4 1. mai 2018 

Sende inn finansiell garanti for godkjenning 5.2.7 snarest 
Gjennomføre støyberegninger 7.1 1. juli 2018 
Gjennomføre støvmålinger 7.1 1. juli 2018 
Oppdatere måleprogram, herunder 
måleprogram for vann 

3.1.4, 7.1 1. mai 2018 

Årsrapportering 7.2 1.3. hvert år 
 
 
Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel om vedtak om gebyr i brev av 29. august 2017. Vi har ikke mottatt noen 
uttalelser til varselet. Fylkesmannen fatter derfor følgende vedtak: 
 
FFF Hage og Miljø AS skal betale kr 112 500,- i gebyr for behandling av søknaden. Hjemmel 
for vedtaket er forurensningsforskriften § 39-3, jamfør § 39-4. Faktura med 
innbetalingsblankett ettersendes. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. 
 
 

Klageadgang 

Vedtakene om tillatelse og gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jamfør 
forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen sendes til Fylkesmannen. Klagen må inneholde 
opplysninger om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som 
ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. 
Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Den som klager kan 
be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Informasjonsark om klage på forvaltningsvedtak 
kan lastes ned fra www.fmbu.no – Miljø og klima – Klageskjema. 
 

Kunngjøring 

Vi vil kunngjøre vedtaket i Røyken og Hurum Avis, Drammens Tidene og på Fylkesmannens 
nettsted www.fmbu.no. Virksomheten skal betale kostnaden for kunngjøringen i avisen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Hilde Sundt Skålevåg 
fagsjef 
        Irene Tronrud 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
 

http://www.fmbu.no/
http://www.fmbu.no/
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Vedlegg 
- Tillatelse etter forurensingsloven til drift av avfallsanlegg for FFF Hage og Miljø AS, 

datert 09.02.2018 
- Skriv om finansiell sikkerhet 

 
 
Kopi: 

- 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 


