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AF Gruppen Norge AS - Inspeksjonsrapport 2016.135.I.FMMR
Denne rapporten handler om resultatet fra en inspeksjon gjennomført den 8.12.2016 ved
AF Gruppens tunnelarbeider i Måndals- og Innfjordtunnelen. Rapporten regnes som endelig
dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er
mottatt.
Disse personene var til stede under inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Bjørnar Moen
Magnus Tornes
Reidun Schei
Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket ingen avvik eller anmerkninger under
inspeksjonen.

Med hilsen

Magnus Tornes
overingeniør

Anne Melbø
fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Rauma kommune

Vollan 8 A

6300

ÅNDALSNES

Fylkesmannen i Møre og Romsdal – Postboks 2520, 6404 MOLDE - 71 25 84 00 - fmmrpostmottak@fylkesmannen.no – Organisasjonsnr.: 974 764 067

side 2 av 4

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Navn: AF Gruppen Norge AS

Anleggsnr. Innfjordtunnelen: 1539.0079.01

Bedriftsnr. for underenheten: 973066951 Anleggsnr. Måndalstunnelen: 1539.0084.01
Kommune: Rauma

Eies av (organisasjonsnr.): 938333572

Kontrollnummer: 2016.135.I.FMMR

Anleggsaktivitet: 42.130

Tillatelse gitt: 21.09.2016

Risikoklasse: 4

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av lov overholdes. Formålet med inspeksjonen var å vurdere om det systematiske helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende, og om virksomheten har en
tilfredsstillende styring med aktiviteter som er viktige for det ytre miljøet.
Tema for inspeksjonen var:
 Internkontroll knyttet til ytre miljø med risikovurdering og rutiner
 Håndtering av avfall
 Håndtering av kjemikalier og farlig avfall
 Utslipp til vann
 Beredskap for ytre miljø
 Status for måleprogram
Rapporten dreier seg om avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og
gir ingen fullstendig vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Avvik
Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Fylkesmannen fant ingen avvik under inspeksjonen.

4. Anmerkninger
Anmerkning defineres som et forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å
ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Det ble ikke anmerket noe under inspeksjonen.
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5. Andre forhold
Andre forhold omfatter saker som kom fram under inspeksjonen og som det kan være
nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan det også være
kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik
eller anmerkninger.
Andre forhold ved AF Gruppen Norge AS som Fylkesmannen vil omtale:
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at våre tillatelser ikke er begrenset til hvilke
anleggsmaskiner som brukes. Utslipps-/rensekravene gjelder for alt utslipp av prosess- og
vaskevann under rehabiliteringsarbeidet av Innfjord- og Måndalstunnelen.

6. Oppfølging etter inspeksjonen
Fylkesmannen krever ingen tilbakemelding etter inspeksjonen.

7. Vedtak om gebyr
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6. AF
Gruppen Norge AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 4. Dette betyr at dere skal betale
kr 4 800,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura blir sendt fra
Miljødirektoratet.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.

8. Offentlighet
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen
i Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven. I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på
www.norskeutslipp.no.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter
 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med
underliggende forskrifter
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal
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10. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/informasjonsark som ble delt ut under inspeksjonen:
 Drift av oljeutskillere (M 30 - 2013)
 Håndtering av farlig avfall (M-284/2014)
 Har virksomheten din farlig avfall? (M-550/2016)
 Substitusjonsplikten (M-104/2014)
 Avfallsdeklarering.no (M-421/2015)
 Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (M-285/2014)
 Forventninger til industriens utslippskontroll (M-21/2013)
 Avfallshåndteringsplan for mineralavfall (M 318/2015)
 Farlig avfall fra bygg og anlegg (M-29/2013)
 Miljøkrav for betongvirksomheter (M-600/2016)
 Marint søppel (informasjonsark fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal)

