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Opplysninger om virksomheten
Navn
Organisasjonsnr.
Bedriftsnr.
Gårdsnr./Bruksnr./Kommune
UTM 32-koordinater
Besøksadresse
Postadresse
Telefonnr.
E-post
NACE-kode

Åsland pukkverk
963703449
972297542
105/14/Ski kommune
603376 (øst); 6628364 (nord)
Assurdalen
Mårvegen 14; 2211 KONGSVINGER
62 88 81 33
post@aslandpukkverk.no
08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire
og kasolin

Opplysninger om kontrollen
Kontrolldato
Deltakere

Fylkesmannens
kontrollører
Bakgrunn for kontrollen

15.4.2016
Trond Buer- driftsleder Åsland pukkverk
Oscar Søndberg – HMS ansvarlig Åsland pukkverk
Edgar Dønnåsen- daglig leder Åsland pukkverk
Roar Kristiansen Åsland pukkverk
Helge Klevengen- Ski kommune
Maia D. Sørheim- Ski kommune
Hans Marius Walhovd- NMK Follo
Marte Strand Kvalø
Anne Stine G. Zakariassen
Oppfølging av tillatelse
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Sammendrag av resultat
Fylkesmannen avdekket 1 avvik og 1 anmerkning under kontrollen:
Avvik 1: Virksomhetens internkontroll med hensyn til ytre miljø er mangelfull
Anmerkning 1: Det er uklart om det er tilfredsstillende mottakskontroll ved Assurdalen.

Innledning/Bakgrunn
Fylkesmannen gjennomførte 15.04 2016 felles tilsyn ved anleggsarbeidene i Assurdalen sammen
med Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) og Ski kommune. Fylkesmannen beklager at
det ikke tidligere er sendt ut rapport for tilsynet, dette skyldes langvarig sykemelding hos
saksbehandlere.
Åsland pukkverk AS har en tillatelse fra Fylkesmannen til anleggsarbeidet, Tillatelse etter
forurensningsloven for anleggsarbeider ved bygging av motocrossbane i Assurdalen, Ski
kommune, datert 09.12.2014. Hovedtemaet for tilsynet var oppfølging av krav i tillatelsen.
Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner
Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og
sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven,
forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller
dispensasjoner.
Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å
ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks.
være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte.

Dokumentunderlag og regelverk






Tillatelse etter forurensningsloven for anleggsarbeider ved bygging av motocrossbane i
Assurdalen, Ski kommune, datert 09.12.2014.
Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere
endringer.
Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), av 6. desember 1996, med senere endringer.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), av 1. juni 2004,
med senere endringer.
Lov om vern mot forurensninger og om avfall, av 1.10 1983, med senere endringer.
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Resultat fra kontrollen
Det ble gitt 1 avvik under kontrollen.
Avvik 1: Virksomhetens internkontroll med hensyn til ytre miljø er mangelfull
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd, punkt 6 og 7.
Tillatelse etter forurensningsloven for anleggsarbeider ved bygging av motocrossbane i
Assurdalen, Ski kommune, datert 09.12.2014 pkt 2.5.1 og 5.
Funn:
 Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull
 Mangelfulle rutiner for farlig avfall.
 Mangelfulle rutiner for kontroll og oppfølging av sedimentasjonsbasseng.

Kommentarer:
I forkant av anleggsarbeidene er det utarbeidet en overordnet miljøoppfølgingsplan (MOP) for
terrenginngrepene Assurdalen. Miljøoppfølgingsplanen er derimot ikke fulgt opp etter oppstart
med en gjennomgang av de spesifikke aktivitetene på området som kan medføre forurensning til
ytre miljø.
Miljørisikovurdering
I henhold til tillatelsen skal alle potensielle kilder til utslipp til vann, grunn og luft kartlegges.
Miljørisikovurderingen skal gjelde både for normal drift ved anlegget og akutt forurensning. Den
skal dokumenteres og omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre fare for
forurensning inne på bedriftens område eller utenfor.
Eksempler på forhold som ikke var kartlagt og fulgt opp i en miljørisikovurderingen er følgende:
•
Dieseltanker plassert utenfor støpt plate. Det ble observert dieselsøl i terrenget.
•
Bilvask ved utkjøring fra anleggsplassen: Det foregår spyling av biler som har kjørt
masser. Vaskevann slippes direkte ned i pukkverket (se under bilder). Det er ikke vurdert
hvorvidt dette er forsvarlig overvannshåndtering.
I følge tillatelsen skal virksomheten også ha oversikt over resipienter som kan bli berørt av
forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.
Virksomhetens miljørisikovurdering av utslipp til det ytre miljø skal gjennomgås og evalueres
ved endringer i driften og minimum en gang per år.
Mangelfulle rutiner
Det kunne på tilsynet ikke fremvises rutiner for håndtering av farlig avfall. Deklarasjonsskjema
kunne ikke fremvises. Det ble på kontrollen forklart at deklarasjonsskjemaene ble oppbevart ved
mottakskontroll på Huken. Men Fylkesmannen har ikke fått noen dokumentasjon på dette.
Det er etablert sedimentasjonsbasseng for rensing av områdets overvann. Det manglet rutiner for
kontroll og oppfølging av sedimentasjonsbassenget. For at sedimentasjonsbassenget skal fungere
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tilfredsstillende er det vesentlig med gode rutiner for drift og oppfølging. Drift – og
vedlikeholdsplan for rensesystemene skal beskrive prøvetakingsprosedyrer og rutiner for fjerning
av forurensede sediment i renseløsningene. Forurensede sedimenter må deponeres på deponi eller
mottak godkjent etter forurensningsregelverket.
Oppfølging:
Fylkesmannen har allerede fått dokumentasjon fra Åsland pukkverk på at dieseltank er flyttet
lenger inn på tett plate.
Fylkesmannen ber om at følgende oversendes innen tilbakemeldingsfristen 1. desember 2016:





Oppdatert miljørisikovurdering som blant annet inkluderer håndtering av alt overvann fra
anleggsområdet. Eventuelle behov for tiltak skal beskrives i en kontroll- og
oppfølgingsplan hvor tidsfrister og ansvarlige for gjennomføringen er beskrevet.
Skriftlig rutine for håndtering av farlig avfall.
Skriftlig rutine oppfølging av sedimentasjonsbasseng.

Anmerkning 1: Det er uklart om det er tilfredsstillende mottakskontroll ved Assurdalen
Kommentarer
Fylkesmannen fikk ikke kontrollert Assurdalens mottakskontroll, da dette foregikk ved
videoovervåking fra Alnabru.
Kravene i tillatelsen er tydelig på at det skal gjennomføres kontroll av alle masser som mottas.
Dersom det er usikkert om massene er å anse som rene, må de oppbevares i tette konteinere til
massene er blitt karakterisert. Fylkesmannen er opptatt av at videoovervåkingen på Huken fanger
opp eventuelle forurensede masser med innhold av miljøgifter og tungmetaller over
normverdiene. Fylkesmannen vil følge opp dette videre med et fremtidig tilsyn av
mottakskontroll ved Huken.

Andre forhold
Følgende aktiviteter foregår på anleggsplassen:


Sprenging



Pukking



Inn rene masser



Ut sprengsteinmasser

I Assurdalen startet mottak av masser i november 2015, ca 95 % av massene har kommet fra
Jernbaneverket.
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Bilder fra tilsynet

1Dieselsøl i terreng

3Vaskeplass for biler ved utkjøring

4vaskevann fra spyling av biler slippes ut i terreng

2 Diesletank plassert utenfor plate

