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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjon ved
Veidekke Industri AS, avd. Sørli 30.5.2017:
Fylkesmannen avdekket 0 avvik og 1 anmerkning:


Virksomheten kan forbedre sine rutiner for mottak/lager av returasfalt

Vi ber virksomheten om å følge opp påpekte anmerkning, men vi ber ikke om en
tilbakemelding på dette nå. Den påpekte anmerkningen vil imidlertid bli fulgt opp ved
eventuelle senere tilsyn. Vi anser tilsynet som avsluttet. Vi takker for god mottakelse på
inspeksjonsdagen. Anmerkningen er nærmere beskrevet på side 3.
Med hilsen
Kristine Schneede e.f.
Ass. miljøverndirektør

Monica Bernhardsen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 974288664

Eies av: 913536770

Besøksadresse: Sørli

Telefon:

Bransjenr. (NACE-kode): 23.990

E-post:

Kontrollert anlegg
Navn: Veidekke Industri AS, avd. Sørli

Anleggsnr: 0417.0079.01

Kommune: Stange

Anleggsaktivitet: Asfaltverk

Fylke: Hedmark

Risikoklasse: 3

Tillatelse gitt: 07.04.2014

2. Inspeksjonens omfang
Formålet med inspeksjonen var å vurdere om virksomheten etterlever regelverk som omfatter
virksomhetens risiko for å forurense det ytre miljø, samt rutiner for håndtering av avfall og
kjemikalier. Dette gjelder spesielt forurensningsforskriften kapittel 24 som omhandler
asfaltverk. Videre er det undersøkt om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen har blant annet undersøkt:





Håndtering og bruk av kjemikalier
Utslipp til luft og vann
Håndtering av farlig avfall
Internkontroll inkludert avvikshåndtering og risikovurdering

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Vi ber virksomheten om å følge opp påpekte anmerkning, men vi ber ikke om en
tilbakemelding på dette nå. Den påpekte anmerkningen vil imidlertid bli fulgt opp ved
eventuelle senere tilsyn. Vi anser tilsynet som avsluttet.

4. Gebyr for inspeksjonen
Virksomheten er ved denne inspeksjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. Fylkesmannens varselbrev
datert 12.05.2017). Dette betyr at dere skal betale kr 14 600 i gebyr for den gjennomførte
inspeksjonen. Gebyrsats følges av Fylkesmannens tidsbruk ved inspeksjonen, jf.
forurensningsforskriften § 39-7.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli oversendt fra Miljødirektoratet.
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Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-7 om gebyr for inspeksjoner
med endags varighet. Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljødirektoratet (jf.
forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra rapporten er mottatt. Klagen bør være
skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.
Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr
til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på
www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).
Kopi av rapporten sendes også til:
 Stange kommune

6. Avvik
Det ble ikke avdekket avvik under inspeksjonen

7. Anmerkninger
Anmerkning 1: Virksomheten kan forbedre sine rutiner for mottak/lager av returasfalt
Kommentar: Ved Veidekke Industri AS, avd. Sørli er det mottak og mellomlagring av
returasfalt som brukes til egen produksjon av asfalt og som leveres direkte ut igjen som for
bruk som bærelag under asfalten på veiene. Lagerplassen rommer 8000 tonn returasfalt og det
gjenbrukes ca. 20 000 tonn returasfalt slik at det som tas inn blir gjenbrukt i løpet av et år. Det
er imidlertid viktig å jobbe seg igjennom returasfalten fra den eldste til den yngste
returasfalten slik at all asfalten blir gjenbrukt og at det ikke blir liggende noe over lengre tid.
Her var inntrykket at det var noe tilfeldig hvor uttaket av returasfalt gjøres. Det er viktig å ha
gode rutiner for dette. Vi ser et forbedringspotensial her.
Virksomheten hadde mottakskontroll ved mottak av returafalt ved at det ble spurt om hvor
asfalten ble hentet fra og hvor gammel den var, men det var ikke ført noe register over dette.
Det er viktig å avdekke om det kan være tjære (PAH) i returasfalten som ble benyttet i
asfalten før 1960. Det er viktig å ha god kontroll over om det kan være tjærestoffer i
returasfalten og det er viktig med gode rutiner ved mottak av returasfalt. Det har ikke vært
påvist tjærestoffer ved stikkprøvekontroller av KFA hos Veidekke Industri, avd. Sørli.

8. Andre forhold
Generell informasjon om virksomheten:




Nytt lager for returasfalt med tak
Ikke mottatt naboklager
Oppvarming. Har gått over til bruk av forbrenning av trepellets fra gass i 2017.
Virksomheten har et fyringsanlegg på 12 MW med et back-up-anlegg på 19 MW med
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gass. Utslipp til luft fra forbrenningsanlegg med rene brensler, som trepellets, er
regulert gjennom et eget kapittel i forurensningsforskriften, kapittel 27. Det er viktig å
sette seg inn i kravene til slike anlegg, kanskje spesielt krav til utslipp og
måleprogram. Ta gjerne kontakt med Fylkesmannen dersom dere har spørsmål
angående dette.
Virksomheten gjør målinger på støy og støv årlig. Målingene for 2016 viser at
virksomheten holder seg innenfor kravene i forurensningsforskriften kapittel 24.
Har gjennomgang av risikovurderingen en gang i året. Virksomheten har vurdering av
risiko for ytre miljø.
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9. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for kontrollen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
 virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av
betydning for helse/miljø/sikkerhet
 Tillatelse av xx.xx.xxxx
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