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Alf Engen AS - Inspeksjonsrapport 2017.018.I.FMMR
Denne rapporten handler om resultatet fra en inspeksjon gjennomført 20.04.17 ved Alf
Engen AS. 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:
Tore Engen
Guro Eidskrem Gjenstad
Gunnhild Liva Austvoll
Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.
Avvikene gjelder:
1. Lagringstid for mottatt avfall er mer enn ett år.
2. Det er mottatt returbetong som ikke er ren.
3. Det er ikke sendt inn meldeskjema for knuseverk.
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet i punkt 3 og 4 i rapporten.
Alf Engen AS må innen 01.06.17 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene
er rettet.
Med hilsen
Guro Eidskrem Gjenstad
senioringeniør

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg: Skjema for melding til Fylkesmannen etter forurensningsforskriftens kapittel 30
Kopi uten vedlegg:
Sunndal kommune

Postboks 94 6601 Sunndalsøra
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Navn: Alf Engen AS

Anleggsnummer: 1563.0053.01

Bedriftsnr. for underenheten: 971819839

Eies av (organisasjonsnr.): 952025619

Kommune: Sunndal

Anleggsaktivitet: Mottak og mellomlagring
av returasfalt og returbetong.
Pukkverk/knuseverk.

Kontrollnummer: 2017.018.I.FMMR

Risikoklasse: 4

Tillatelse gitt: 29.04.15

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av virksomhetens tillatelse og i kapittel 30 i forurensningsforskriften overholdes. Tilsynet er
en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsaktivitet for 2017.
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 følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Lagringstid for mottatt avfall er mer enn ett år.
Avvik fra:
Tillatelsens punkt 1.
Kommentarer:
Tillatelsen krever at mottatt returasfalt og returbetong lagres i inntil 1 år. Dersom
virksomheten har behov for lengre lagringsperioder, må det sendes en begrunnet søknad til
Fylkesmannen om dette.
Avvik 2
Det er mottatt returbetong som ikke er ren.
Avvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal med
tillatelsesnummer 2015.0241.T., punkt 1.1.

side 3 av 4

Kommentarer:
Det var svært lite betong på lager under tilsynet, men en del av betongelementene hadde
malingslag. Det skal kontrolleres at betong som tas imot er ren. Den skal ikke inneholde
maling. Virksomheten opplyste at det følger med miljøkartleggingsrapport for betong fra
større prosjekter, men at det ikke etterspørres dokumentasjon på renhet i avfall fra mindre
prosjekter. Dokumentasjon på innhold skal foreligge før massene slippes inn på anlegget
uavhengig av hvor avfallet kommer fra.
Avvik 3
Det er ikke sendt inn meldeskjema for knuseverk.
Avvik fra:
Forurensningsforskriften § 30-11.
Kommentarer:
Det skal sendes inn meldeskjema til Fylkesmannen for knuseverk og siktestasjoner som
produserer pukk, grus, sand og singel. Skjema for å sende inn slik melding er vedlagt.

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.
Dette forholdet ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomheten registrerer ikke farlig avfall som den leverer fra seg på elektronisk
deklareringsskjema på www.avfallsdeklarering.no.
Kommentarer:
Alf Engen AS leverer farlig avfall til Veglo AS uten selv å deklarere avfallet på
www.avfallsdeklarering.no. Dersom virksomheten ikke selv kan registrere sine deklarasjoner,
må det inngås en kontrakt med Veglo AS der Veglo AS gis myndighet til å foreta
registreringene på vegne av Alf Engen AS.

5. Oppfølging etter inspeksjonen
Alf Engen AS har plikt å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten så snart
som mulig. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må
virksomheten innen 01.06.17 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er
rettet.
Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til fmmrpostmottak@fylkesmannen.no eller på
papir til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med
saksnummer. Saksnummeret er 2014/6721.
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6. Vedtak om gebyr
Fylkesmannen i Møre og Romsdal varslet under tilsynet at Alf Engen AS vil bli ilagt et gebyr
på kr 7 500 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 4.
Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.
Mulighet for klage
Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne
rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal
sendes til Miljødirektoratet.

7. 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.

8. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 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
med tillatelsesnummer 2015.0241.T.

9. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/informasjonsark som ble delt ut under inspeksjonen:
 Gebyr ved kontroll (M-297/2015)
 Disponering av betong- og teglavfall (M-14/2013)
 Drift av oljeutskillere (M 30 - 2013)
 Håndtering av farlig avfall (M-284/2014)
 Har virksomheten din farlig avfall? (M-550/2016)
 Avfallsdeklarering.no (M-421/2015)
 Marint søppel (informasjonsark fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal)

Grått felt blir fylt ut av fylkesmannen:
Fylkesmannen sitt saksnummer:
Melding mottatt dato:
Kontrollklasse for verksemda:

Melding til fylkesmannen om verksemd etter ureiningsforskrifta
kapittel 30: Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel
Skjemaet skal sendast elektronisk til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, fmmrpostmottak@fylkesmannen.no
eller per post til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde.
Lenke til forureiningsforskrifta:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_8-7#KAPITTEL_8-7

Rettleiing til meldinga:
Dette skjemaet gjeld for mellombels/mobile og stasjonære knuseverk og siktestasjonar som
produserer pukk, grus, sand og singel. Anlegg med produksjon på same stad i inntil 1 år blir
rekna som mobilt anlegg.
Nye anlegg eller utvidingar/endringar skal i god tid før oppstart/endring sende inn utfylt
skjema til fylkesmannen. Anlegg som er omfatta av kapittel 30, men som driv utan løyve, bør
også sende melding til fylkesmannen.
Verksemda kan starte opp/endre/utvide når det er gått 6 veker etter at meldinga er stadfesta
motteken av fylkesmannen, med mindre fylkesmannen bestemmer noko anna. Fylkesmannen
kan på bakgrunn av meldinga pålegge verksemda å søke om løyve etter § 11 i
forureiningslova.

1. Opplysningar om verksemda
Namn på verksemda
Gateadresse
Postadresse
Kommune
Kontaktperson

Fylke:
Namn:

e-post:

Tlf:

Org. nummer
(bedriftsnummer)
Gardsnr.:
Kartreferanse
(UTM- koordinatar)

Bruksnr.:
Sonebelte

Etableringsår/byggejår
anlegg:

Nord - Sør

Øst - Vest

Endra/utvida år:

Avstand til næraste bustad, skule, institusjon og
liknande (i meter)
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Er anlegget
midlertidig? (ja/nei)

Dersom anlegget er
midlertidig, skal
planlagt driftstid
førast opp:

2. Planstatus
Dokumentasjon på at verksemda er i samsvar med eventuelle planar etter plan - og
bygningslova skal leggjast ved meldeskjemaet. Planføresegner kan gje føringar blant anna for
utforming av anlegg, støy, lukt med meir.
Er lokaliseringa handsama i ein reguleringsplan?
Namn på reguleringsplanen og dato for vedtak:

3. Produksjonsdata
Stasjonært eller mobilt anlegg?
Gje ein omtale av produksjonen/ kva som blir
produsert.
Produksjonskapasitet (tonn pukk, grus etc. per døgn)
Faktisk produksjon (tonn pukk, grus etc. per døgn)

4. Plassering
Avstand til næraste bygning/bustad
eller liknande:

Type bygning:

Gje ein omtale av tiltak for skjerming.

5. Støvdemping/nedfallsstøv
Presisering av § 30-9 a) første og andre ledd:
Fristen for støvnedfallsmålingar innan eitt år for stasjonære anlegg vert rekna som oppfylt
dersom målingane startar opp så snart som mogleg etter at dette kapittelet gjeld, jf. § 30-14,
og dersom målingane varer i eitt år.
For mobile anlegg blir fristen innan 8 veker for gjennomføring av støvnedfallsmålingar rekna
som oppfylt dersom målingane startar opp så snart som mogleg etter at dette kapittelet gjeld,
jf § 30-14, og dersom målingane varer i 8 veker.
Verksemdene skal etter dette halde fram med støvnedfallsmålingar i den grad det er
nødvendig for å kunne dokumentere at støvnedfallskravet blir stetta.
Har verksemda boreriggar? Tal?
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Gje ein omtale av type reinseanlegg på boreriggar og
støvdempande tiltak på anna prosessutstyr.
Når vil verksemda starte med måling av nedfallstøv?

6. Utslepp til vatn
Har verksemda utslepp til vatn?
Namn på vasslokalitet:
Gje ein omtale av eventuelle tiltak for å redusere utslepp av
suspendert stoff (SS) til vatn.

7. Støy
Har verksemda gjennomført støymålingar?
Kor ofte driv verksemda med sprenging?
Oppfyller verksemda krav til støy i kapittel 30?

Hugs vedlegg:

Dokumentasjon på at verksemda er i samsvar med eventuelle planar etter plan- og
bygningslova.

Dato og underskrift
Dato for utfylling av skjema
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