HOVINMOEN PUKK OG GRUS - KONTROLLRAPPORT

Bedriftsnr.
974288656

Anleggsnr.
0235.0011.01

Kontrollnr.
2012.096.I.FMOA

Saksnr.
2012/12575

Rapportdato:
15/06-2012

Tilsynsaksjon pukkverk 2012
Opplysninger om virksomheten
Ansvarlig virksomhet
Navn: Veidekke Industri avd. Jessheim

Organisasjonsnr (underenhet): 974288656

Besøksadresse: Asfaltvegen 1, 2050 Jessheim

Eies av (org.nr): 913536770

Postadresse: PB 124, 2051 Jessheim
E-post: frode.herseth@veidekke.no

Telefon: Hovinmoen: 63 97 94 50
Bransjenr. (NACE-kode): 23.990 - Produksjon
av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke
nevnt annet sted

Kontrollert anlegg
Navn: Hovinmoen Pukk og Grus
Besøksadresse: Næringsparkveien, 2050 Jessheim

Anleggsnr: 0235.0011.01
UTM (32)-koord.: Øst: 621146, Nord:
6669982

Kommune: Ullensaker

Anleggsaktivitet: Pukking, knusing

Fylke: Akershus

Risikoklasse.: 3

Tillatelse sist oppdatert: 20.06.1988
Kontaktpersoner ved kontrollen

Tillatelsesnr: 1988.026.T

Fra virksomheten:
Frode Herseth (Anleggsleder)
Eivind Herseth (Formann)
Stian Hoffart (Daglig leder)

Fra Fylkesmannen:
Marte Opheim Strand
Kjersti Aastorp Hirth

Om kontrollen
Det ble i perioden uke 21 – 23 i 2012 gjennomført en landsomfattende tilsynsaksjon på
pukkverk. Tilsynene ble gjennomført av Fylkesmannen, og aksjonen er koordinert av Klimaog forurensningsdirektoratet (Klif).
Fylkesmannen i Oslo og Akershus kontrollerte deres virksomhet på Hovinmoen pukk og grus
i Ullensaker kommune 13.06.2012. Kontrollen ble gjennomført som en varslet inspeksjon.
Kontrollen omfattet en gjennomgang av dokumenter, intervju av sentralt plasserte personer i
organisasjonen, og befaring på anlegget.
Postadresse:
Postboks 8111 Dep
0032 OSLO

Besøksadresse:
Telefon: 22 00 35 00
Tordenskiolds gt 12 Telefaks: 22 00 36 58
Inngang sjøsiden
Internett:
www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Saksbehandler:
Direkte telefon: 22 00 36 41
E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Org.nummer: NO 974 761 319

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Følgende hovedtema ble kontrollert:
 Miljørisikovurderinger
 Utslipp til vann
 Utslipp til luft
 Støy
 Farlig avfall
 Ledelsens ansvar i forhold til ytre miljø

Resultater fra kontrollen
Det ble påvist 4 avvik under kontrollen:
1. Virksomheten mangler støymålinger.
2. Virksomheten mangler støvnedfallsmåling.
3. Virksomhetens internkontroll er mangelfull
4. Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull
Avvikene er nærmere beskrevet på side 3-5 i rapporten.

Definisjoner
Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven,
produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i
dispensasjoner.
Anmerkning: Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å
ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Om rapporten
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen
innenfor de kontrollerte tema, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens
miljøarbeid eller miljøstatus på lokaliteten.
Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil
i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.
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Avvik
Følgende avvik ble gitt under kontrollen:
Avvik 1 Virksomheten mangler støymålinger.
Avvik fra: Forurensningsforskriften § 30-7
Kommentarer:
På kontrollen ble det fremvist støymålinger for asfaltfabrikken til Veidekke industri som
ligger på samme område som Hovinmoen pukk og grus. Målingene var utført av Veiteknisk
institutt i 2011. Det er sannsynlig at disse langt på vei er dekkende også for Hovinmoen pukk
og grus, men støymålingene må kunne relateres og vurderes til pukkverkets drift.
Støymålinger skal utføres i forhold til fastsatte støygrenser i driftstiden og avstand til
nærmeste nabo. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære drift inkludert intern
transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter.
Oppfølging og tilbakemelding:
En dokumentert støyvurdering oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen
01.10.2012.

Avvik 2: Virksomheten mangler støvnedfallsmåling.
Avvik fra: Forurensningsforskriften § 30-9 a)
Kommentarer:
Hovinmoen pukk og grus har ikke gjennomført støvnedfallsmålinger. Virksomheter med
mindre enn 500 meter til nærmeste nabo skal i følge forskriften gjennomføre
støvnedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst 1 år og skal
ikke avsluttes før det kan dokumenteres at mengde nedfallsstøv er under 5 g/m2. Målinger
skal planlegges og utføres av uavhengig konsulent.
Virksomheten har fokus på støvproblematikk og utfører støvreduserende tiltak som vanning.
Oppfølging og tilbakemelding:
Resultatene for de 2 første 30-dagers intervallene fra støvnedfallsmålingene oversendes
Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen.

Avvik 3: Virksomhetens internkontroll er mangelfull
Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø,- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt 6 og 7.
Funn:
a) Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull.
b) Virksomheten har ikke fulgt opp risikovurdering med handlingsplan
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Kommentarer:
a) Virksomheten har en risikovurdering hvor ytre miljø er tatt inn. Denne er derimot noe
generell og lite stedsspesifikk for anlegget på Hovinmoen. Alle punkter som utgjør en
fare for miljøet skal inngå i risikovurderingen.
Eksempler på forhold som må med i miljørisikovurderingen til virksomheten er:



Utslipp til vann: Avrenning fra området og effekt på miljøet, da særlig med tanke
på grunnvannsreservoaret under Hovinmoen.
Dieseltank: Virksomhetens dieseltank hadde oppsamlingskar i betong.
Oppsamlingskaret så derimot ut til å ha sprekker.

b) En risikovurdering skal følges opp med planer og tiltak og det skal spesifiseres hvem
som er ansvarlig for å følge opp tiltak og dato for når tiltaket skal være utført. Ut fra
dette skal det utarbeides nødvendige rutiner for å sikre at forholdet blir ivaretatt.
Oppfølging og tilbakemelding:
Følgende oversendes fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen:
 En oppdatert miljørisikovurdering med kartlegging av miljøfarer og tilhørende
handlingsplan.

Avvik 4: Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull
Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-5 og 11-8
Kommentarer:
Virksomheten oppbevarer sitt farlige avfall på fat men fatene manglet tydelig merking
(bortsett fra fat for brukte oljefiltre). Det manglet også absorpsjonsmiddel tilgjengelig som
kan benyttes ved søl og spill. I den forbindelse må det også opprettes et eget avfallsfat til
oljeforurenset masse (avfallsstoffnummer 7022, EAL kode 15 02 02), som skal benyttes for
absorbenter/tørkekluter som er forurenset med olje.
Farlig avfall skal oppbevares i hel og tett emballasje som er godt merket, også med
avfallsstoffnummer. Avfallet skal lagres forsvarlig, slik at det ikke medfører fare for
forurensning, spill eller skade på personer. Det skal oppbevares utilgjengelig for
uvedkommende og sikret med hensyn til søl/lekkasje. Avfallet bør stå på tett dekke, slik at søl
kan samles opp.
Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang pr år. Leveringsplikten inntrer når den totale
mengden av farlig avfall overstiger 1 kg.
Kopi av deklarasjonsskjemaer skal tas vare på, slik at bedriften kan dokumentere mengde og
type farlig avfall levert. Hovinmoen pukk og grus kunne på kontrollen fremvise
deklarasjonsskjemaer. Avfallet var deklarert på organisasjonsnummeret til Veidekke. Det er
derimot viktig at virksomheten også benytter det spesifikke bedriftsnummeret til Hovinmoen
pukk og grus ved deklarering slik at det er mulig å spore hva for avfall som er levert herfra.
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Mer informasjon om deklarering av farlig avfall finnes på www.norsas.no
Oppfølging og tilbakemelding:
Dokumentasjon/foto for merking av farlig avfall oversendes Fylkesmannen innen
tilbakemeldingsfristen

Bilder fra kontrollen

Fat for farlig avfall med riktig merking

Fat for farlig avfall med mangelfull merking

Overvann fra området
Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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