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Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til produksjonsanlegg 
for treflis

Statkraft Tofte AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til drift 
av anlegg for flisproduksjon på Tofte i Hurum kommune. Fylkesmannen gir 
utslippstillatelse på nærmere vilkår. Tillatelsen gjelder fram til 10.mars 2021.
Virksomheten skal betale 21 000 kr i gebyr for behandling av søknaden. Vedtakene om 
tillatelse og gebyrfastsettelse kan påklages til Miljødirektoratet.

Vi viser til søknaden fra Statkraft Tofte AS av 18. november 2015, om tillatelse til produksjon 
av flis av trevirke på Tofte.

Bakgrunn

Statkraft Tofte AS planlegger å etablere et anlegg for produksjon av flis fra rent trevirke på 
Tofte i Hurum. Flisen skal brukes som biobrensel. Fliskuttingen skal foregå utendørs, på 
området der Södra Tofte AS tidligere har drevet papir- og tremassefabrikk. Virksomheten 
planlegger transportere råvarer inn med lastebil og båt, og flis ut med båt.

Fliskutteren som skal brukes bruker diesel som energikilde. Virksomheten har per februar 
2016 en tank med volum 30 m³ for lagring av diesel. Tanken står oppå bakken. Virksomheten 
har ikke noe forbrenningsanlegg.

Statkraft Tofte AS’ flisproduksjon på Tofte er ikke omfattet av IPPC- eller IED-direktivet, 
jamfør forurensningsforskriften kapittel 36. Forurensningsfaren virksomheten utgjør, først og 
fremst i form av støy til omgivelsene, gjør likevel at Statkraft Tofte AS skal ha en egen 
tillatelse etter forurensningsloven § 11 for denne virksomheten. Videre er det slik at vi følger
prinsippene i forurensningsforskriften § 36-8 ved fastsettelse av vilkår i tillatelsen. 
Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for denne typen virksomhet.
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Offentlig høring

Søknaden om utslippstillatelse var på offentlig høring fra 22. desember 2015 til 22. januar 
2016. Fylkesmannen mottok ti uttalelser etter høringsrunden. Her er et utdrag fra 
høringsuttalelsene:

FAU Tofte og Filtvedt Skole er svært negativ til all aktivitet som vil gi økt tungtransport i 
Tofte sentrum. Utvalget peker på at gata fra januar 2017 vil være skolevei for i overkant av 
200 barneskolebarn. Videre opplyser foreningen om at veibanen i Tofte sentrum har blitt 
smalere og enda dårligere tilrettelagt for tungtransport enn tidligere. FAU Tofte og Filtvedt 
Skole mener derfor at Statkraft Tofte AS må pålegges å frakte minst 90 % av trevirke 
sjøveien, og at virksomhetens tungtransport bør begrenses ved start og slutt av skoledagen. 
Endelig mener utvalget at is på fjorden kan gjøre transport der vanskelig om vinteren.

Hurum kommune forutsetter at rammene i vedtatt reguleringsplan for Tofte Cellulosefabrikk 
legges til grunn for å gi utslippstillatelse til flisproduksjon. Hurum kommune ber om at 
Fylkesmannen i sin vurdering av utslippstillatelse tar tilbørlig hensyn til beboere på Tofte og 
den økte trafikkbelastningen gjennom sentrum. Det bes også om at Fylkesmannen særlig 
vektlegger tiltak mot støy. Hurum kommune har under disse forutsetningene ingen 
innvendinger mot at det gis utslippstillatelse for flisproduksjon.

Hurum Næringsråd anmoder om at mest mulig av tømmertransporten søkes lagt til transport 
på fjorden.

Kystverket sier i sin uttalelse at tiltaket ikke kommer i konflikt med havne- og farvannsloven, 
og at Kystverket ikke har noen innvendinger mot tiltaket.

Kristian Marki, Gunn-Torill Homme Mathisen og Anne Sofie Riseng, og Jaroslaw Mazur
anbefaler at Fylkesmannen ikke godkjenner søknaden fra Statkraft Tofte AS. De begrunner 
anbefalingen med at aktiviteten bil medføre at naboer og befolkningen i nærområdet vil få 
forringet livskvalitet. De mener videre at lokaliseringen er feil, og beskriver trafikksikkerhet 
(smalere gate i Tofte sentrum), støy til omgivelsene, utslipp av trestøv og utslipp fra 
dieseldrevet hugger og fare for brann som uønskede konsekvenser av en eventuell etablering 
av den omsøkte virksomheten.

Arve Stamnes fraråder at transport av tømmer med lastebil skal kunne foregå. Det begrunner 
han med at det vil være trafikkfarlig med lastebiltransport i gata gjennom Tofte, siden gata har 
blitt rehabilitert til en smalere trase, og at det fra 1. januar 2017 vil være mange mindre 
skolebarn trafikkbildet i Tofte sentrum pga. sammenslåing av Filtvedt og Tofte barneskoler.

Tofte Vel anbefaler at Fylkesmannen ikke godkjenner søknaden fra Statkraft Tofte AS. 
Velforeningen begrunner det med trafikale forhold (biltransport vs. sjøtransport, Tofte 
sentrum uegnet for transport), støy til omgivelsene, utslipp til luft av trestøv og avgasser fra 
dieseldrevet hugger, og brannberedskap.

Erik Aaser mener at tømmertransport til ny virksomhet etter Södra Cell må gå sjøveien med 
lekter, og at det ikke kan gå tung tømmertransport gjennom Tofte sentrum.
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Kommentarer fra Statkraft Tofte AS til høringsuttalelsene

Statkraft Tofte AS viser i en e-post med kommentarer til høringsuttalelsene blant annet til at 
virksomheten skal foregå på et område regulert for industri og har en etablert infrastruktur, og 
at virksomheten vil ha god tilgang på biomasse i nærområdet. Videre viser virksomheten til 
søknadens vurderinger av forurensningsfare. Endelig sier Statkraft Tofte AS at 
tømmertrafikken ved en testkjøring høsten 2015 ble styrt slik at ingen tømmerbiler kjørte i 
periodene barn går til/fra skolen, og at det vil bli søkt videreført i normal drift. Statkraft Tofte 
AS peker også på hvor stor andel tømmerbiltransporten vil utgjøre av total trafikkbelastning i 
Tofte sentrum. Virksomheten opprettholder for øvrig søknaden slik den er.

Fylkesmannens kommentarer til høringsuttalelsene

Når det gjelder brannberedskap, er det brannvesenet, og ikke Fylkesmannen, som håndterer 
det. For øvrig viser vi til teksten nedenfor.

Fylkesmannens vurdering og begrunnelse

Generelt

Ved avgjørelse av om tillatelsen skal gis og ved fastsetting av vilkårene har Fylkesmannen 
lagt vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordelene og 
ulempene som tiltaket vil medføre. Ved fastsetting av vilkårene har Fylkesmannen videre lagt 
vekt på hva som kan oppnås med beste tilgjengelige teknikker.

Ifølge Landbruks- og matdepartementets nasjonale strategi for næringsutvikling, ”Ta landet i 
bruk”, er det et statlig mål at produksjon og bruk av biobrensel skal øke. Det er altså av 
nasjonal interesse at det etableres anlegg for produksjon av bioenergi, inkludert flis fra 
trevirke. 

Gjeldende reguleringsbestemmelser

Så vidt vi kan se, vil den planlagte etableringen av flisproduksjon på Tofte ikke være i strid 
med gjeldende reguleringsbestemmelser etter plan- og bygningsloven.

Transport til og fra virksomheten

Når fylkesmannen avgjør om det skal gis tillatelse til en virksomhet er det virksomheten 
forurensningsmessige ulemper på bedriftsområde som er utgangspunktet for vurderingen. I 
denne tillatelsen har vi blant annet stilt krav til støy ved driften av produksjonsanlegget for 
flis og støykravene i tillatelsen gjelder derfor for støy som oppstår inne på virksomhetens 
område.

Krav til transporten til og fra virksomheten er normalt ikke gjenstand for regulering.
I denne saken er det kommet inn mange innspill/høringsuttalelser som knytter seg til den 
merbelastningen trafikken til og fra produksjonsanlegget vil påføre i nabolaget på Tofte. Det 
anføres at trafikkbelastning til og fra anlegget øker og vil medfører økt støy og støvulempe. 
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Fylkesmannen har imidlertid valgt å ikke regulere inn – og utkjøring fra bedriftsområde. 
Området er regulert til industri i reguleringsplanen. Det er opplyst at det vil bli gjennomført ca 
4 transporter per dag. Vi legger til grunn at dette en liten økning i merbelastningen. Når det 
gjelder veistandard og trafikkbelastning så er dette forhold som veimyndighetene må vurdere i 
dialog med kommunen som planmyndighet. 

Statskraft Tofte AS har i sin tilbakemelding til høringsuttalelsene uttalt at transporten til 
anlegget skal legges utenom de periodene hvor barn går til og fra skolen. Vi oppfordrer 
virksomheten til å opprette en dialog med kommune, skole og andre interessenter om 
trafikksikkerhet og trafikkstøy slik at dette blir ivaretatt.

Valg av driftsopplegg, og tidsavgrenset tillatelse

Virksomhetens flisproduksjon skal foregå utendørs. Støy til omgivelsene er et hovedtema når 
det gjelder forurensningsfare fra denne typen virksomhet, og hvis fliskutting foregår 
innendørs, kan aktiviteten gjøres uten å generere slik støy. Gjeldende BAT-dokumenter1

(beste tilgjengelige teknikk), referert til i virksomhetens søknad, sier at støyende aktivitet ved 
flisproduksjon bør foregå innendørs. Fylkesmannen mener at støydokumentasjonen i 
søknaden sannsynliggjør at den planlagte flisproduksjonen på Tofte kan foregå uten å belaste 
nabolaget med mer støy enn det som er standard for norske industrivirksomheter. Se 
nedenfor. Likevel er det et prinsipp i forurensningsforvaltningen at virksomheter skal arbeide 
kontinuerlig for å hindre at forurensning oppstår eller øker, og for å begrense forurensning 
som finner sted, blant annet ut fra BAT. Statkraft Tofte AS vurderer å etablere mer 
permanente installasjoner på Tofte i løpet av de neste årene, for bruk til bioenergiproduksjon. 
Men virksomheten argumenterer med at å etablere en innendørs flisproduksjon nå neppe vil 
være lønnsomt. Fylkesmannen tillater derfor at virksomheten settes i gang slik som planlagt, 
med utendørs fliskutting. Men siden aktiviteten ikke er i samsvar med gjeldende BAT, 
begrenser vi tillatelsen til å vare i fem år. Innen den tid bør Statkraft Tofte AS har avgjort om 
det skal være en mer langsiktig produksjon av flis på Tofte. I så fall bør produksjonsopplegget 
endres slik at det blir i samsvar med gjeldende BAT.

Om utslipp til vann, vannforskriften og naturmangfoldloven

Virksomheten har ikke annet utslipp til vann enn overflatevann/regnvann fra virksomhetens 
område. Avrenningsvann fra et tømmerlager vil inneholde næringssalter og organisk stoff fra 
tømmeret, og slikt avrenningsvann kan føre til forringelse av vannmiljøet i overflatevann. Vi 
vurderer det likevel slik at forurensningsfaren fra avrenning fra virksomhetens tømmerlager 
på Tofte er liten. Bestemmelsene i naturmangfoldloven og i vannforskriften vil derfor ikke ha 
direkte innvirkning på hvordan denne virksomheten blir regulert etter 
forurensningsregelverket. Videre er det slik at per nå ikke stiller krav til oppsamling og 
behandling av slikt tømmeravrenningsvann når det er liten fare for forringelse av en lokal 
resipient. Tillatelsen har derfor ikke med spesifikke vilkår om oppsamling og behandling av 
overflatevann fra virksomhetens område.

Utslipp til luft

                                                
1 Nordisk Ministerråd, Tema Nord 2012: 550, Beste tilgjengelige teknikker (BAT) i fast biobrensel prosessering, 
behandling, lagring og produksjon av pellets fra biomasse.
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Statkraft Tofte AS har i søknaden om tillatelse, og Fylkesmannens befaring ved virksomheten 
6. januar 2015, vurdert det slik at det er lite fare for at nabolaget skal bli belastet med 
forurensende støv fra virksomheten. Vi er likevel kjent med at utendørs flisproduksjon kan 
generere forurensende støv. I tillegg er det i flere høringssvar uttrykt bekymring for 
støvforurensning fra virksomheten. Vi har derfor i tillatelsen satt vilkår for støvnedfall, og til 
dokumentasjon av støvnedfallet.  Disse vilkårene tilsvarer vilkårene for støv fra annen 
industri, for eksempel fra skipsverft, jamfør forurensningsforskriften kapittel 29.

Støy

Støykravene i den reviderte utslippstillatelsen tilsvarer moderne krav til støyende virksomhet i
Norge, regulert etter forurensningslovverket. Støykravene tilsvarer for eksempel kravene 
fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 24, 29 og 30. Fylkesmannen mener det er 
sannsynlig at etterlevelse av disse kravene vil gjøre at virksomhetens nabolag ikke blir 
belastet med mer støy enn det som per i dag er normen for norske industrivirksomheter.

Energistyringssystem

Fylkesmannen har praksis for å sette krav til energistyringssystem til virksomheter med årlig 
energiforbruk større enn 1 GWh. Statkraft Tofte AS’ flisproduksjon på Tofte vil ifølge 
virksomheten trolig ha et årlig energiforbruk som er større enn dette. Vi har derfor satt krav til 
at Statkraft Tofte AS skal ha et energistyringssystem2.

Risikoklasse

Virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven skal plasseres i en risikoklasse, jamfør 
forurensningsforskriften §§ 39-3 og 39-6. Risikoklassen skal angi forurensningspotensialet til 
virksomheten. Plassering i risikoklasse har betydning for hvor ofte en virksomhet vil bli 
kontrollert av forurensningsmyndigheten, og for hvor stort gebyr virksomheten må betale for 
hver inspeksjon. Se tabell 1. 

Tabell 1. Grunnlag for fastsettelse av risikoklasse for virksomheter med tillatelse 
etter forurensningsloven, gjennomsnittlig tilsynsfrekvens og gebyr for inspeksjon. 
Med resipient mener vi mottaksstedet for utslipp.

Risikoklasse Utslipp og 
potensial for 
utslipp

Resipient Kontroll 
(inspeksjon 
eller revisjon)

Gebyr for 
inspeksjon (kr) 
(per 01.01.16) 

1 Stort Svak Hvert 2. år 21 600

Stort Middels

2 Stort God Hvert 3. år 16 300

Moderat Svak

3 Moderat Middels Hvert 3.–4. år 12 500

Lite Svak

4 Moderat God Hvert 6.–8. år 4 800

Lite Middels

                                                
2 Veiledningsmateriell for energistyringssystem og energiledelse er tilgjengelig hos www.enova.no. 
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Vi vurderer det slik at utslipp og potensialet for utslipp fra den planlagte flisproduksjonen til 
Statkraft Tofte AS er moderat når det gjelder støv og støy og lite når det gjelder utslipp til 
vann, at luftresipienten er middels og at vannresipienten er sterk. Vi plasserer derfor 
virksomheten i risikoklasse 3.

Konklusjon

Fylkesmannen mener at forurensningsfaren ved flisproduksjonen til Statkraft Tofte AS –
hovedsakelig i form av støy og utslipp av støv omgivelsene – vil være akseptabel sett i 
sammenheng med samfunnsnytten virksomheten har. Vi forutsetter da at virksomheten drives 
i samsvar med vilkårene i utslippstillatelsen og i forurensningsregelverket for øvrig. 
Fylkesmannen gir på bakgrunn av dette Statkraft Tofte AS revidert utslippstillatelse til 
virksomhetens anlegg for flisproduksjon på Tofte i Hurum.

Vedtak om tillatelse

1. Fylkesmannen i Buskerud gir Statkraft Tofte AS tillatelse til å etablere et anlegg for 
flisproduksjon på Tofte i Hurum. Tillatelsen gjelder i fem år, frem til 10. mars 2021.

2. Fylkesmannen fastsetter nærmere vilkår for tillatelsen. Vi viser til vedlagte tillatelse.

3. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven § 11, jamfør § 16.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel om vedtak om gebyr i e-post av 21. desember 2015. Vi har ikke mottatt 
noen uttalelser til varselet. Fylkesmannen fatter derfor følgende vedtak:

Statkraft Tofte AS skal betale 21 000 kr 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 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 og på Fylkesmannens nettsted 
www.fmbu.no. Virksomheten skal betale kostnaden for kunngjøringen i avisen.
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Tidsfrister

Tema Vilkår i 
tillatelsen

Tidsfrist

Etablering av energistyringssystem 9.1 1. juli 2016
Påbegynt dokumentasjon av støvutslipp, og oversendelse av 
program for støvnedfallsmåling til Fylkesmannen

12.1 1. juli 2016

Fullført dokumentasjon av støvutslipp, og rapportering til 
Fylkesmannen

12.1 1. september 
2017

Fullfør dokumentasjon av støy til omgivelsene, og 
rapportering til Fylkesmannen

12.2 1. juli 2016

Med hilsen

Gunhild Dalaker Tuseth
avdelingsdirektør

Hilde Sundt Skålevåg

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

Vedlegg
Tillatelse etter forurensningsloven til produksjon av flis av trevirke for Statkraft Tofte AS, 
12 s.

Kopi til:
Kystverket thor.messel@kystver

ket.no
Erik Aaser erik.aaser@gmail.co

m
FAU Tofte og Filtvedt skole Thomas.Gulbrandse

n@Cembrit.no
Kristian Marki Morskogveien 12 3482 Tofte kristian@nesman.no
Gunn-Torill Homme Mathisen
og Anne Sofie Riseng

Hurum gthm@online.no

Hurum kommune, plan og 
bygg

Nordre Sætrevei 1 3475 Sætre postmottak.plan-
bygg@hurum.komm
une.no

Jaroslaw Mazur Filtvedt jarosm@live.no
Hurum Næringsråd Østre Skoledalen 12 3482 Tofte post@hurum.com
Arve Stamnes Skoglundveien 9 3480 Filtvedt arve.stamnes@km.k

ongsberg.com
Tofte Vel v/Paul K. Kristiansen Tofte paul.kristiansen@get

mail.no


