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Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Asfaltverk Veidekke Industri avd. Bardufoss
Kontrollnummer: 2017.008.I.FMTR
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Petter Knoph
Andre deltagere fra virksomheten:
Marlen Albrigsten
Stig Runar Nordli (deler av tilsynet)

Fra Fylkesmannen i Troms:
May-Helen Holm
Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Troms:
Anne Birte Tennøy

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Asfaltverk - Veidekke Industri
avd. Bardufoss (Asfaltverk - Veidekke Industri avd. Bardufoss) den 31.05.2017.
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen
to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Troms avdekket 4 avvik og ga 2 anmerkning(er) under inspeksjonen.
Avvik:
•
Virksomheten mangler måleprogram for utslipp til luft og støy
•
Virksomheten har mangelfulle skriftlige rutiner
•
Virksomheten har ikke tillatelse til mottak, mellomlagring og forbehandling
av asfaltflak
•
Skorsteinshøyde tilfredsstiller ikke krav i tillatelsen
Anmerkninger:
•
Virksomheten bør være tydeligere på hva som defineres som avvik for ytre
miljø
Fylkesmannen i Troms Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø
Besøksadresse: Strandvegen 13, 9007 Tromsø Telefon: 77 64 20 00 Org. nr.: 974 772 124
E-post: fmtrpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Troms

•

Virksomheten bør ha rutinebeskrivelse for oljeutskiller

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
23. juni 2017

May-Helen Holm

Evy Jørgensen e.f

dato

kontrollør

miljøverndirektør
Fylkesmannen i Troms

Kopi av rapporten sendes til:
• Målselv kommune
• Veidekke ASA
Postboks 505 Skøyen
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: VEIDEKKE INDUSTRI AS AVD ANLEGGSVIRKSOMHET/HOVEDKONTOR
Organisasjonsnr.: 974288648

Eies av: 913536770

Bransjenr. (NACE-kode): 42.110 - Bygging av veier og motorveier

Kontrollert enhet
Navn:

Asfaltverk - Veidekke Industri avd. Bardufoss

Kommune: Målselv

Anleggsnr.: 1924.0006.01
Fylke: Troms

Anleggsaktivitet: Asfaltverk
Tillatelse gitt: 19. september 2001

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon
for asfaltverk.
Inspeksjonstema
• Internkontroll
• Prosess og renseutstyr
• Utslipp til luft
• Utslipp til vann

•
•
•

Avfall
Kjemikalier
Støy

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.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema
som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Asfaltverk - Veidekke Industri avd. Bardufoss plikter snarest å rette opp de avvik som er
beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må
Asfaltverk - Veidekke Industri avd. Bardufoss innen 14. august 2017 sende en skriftlig
redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtrpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Troms v/May-Helen Holm.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. mai
2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med
§ 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser,
gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter
etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Asfaltverk - Veidekke Industri avd.
Bardufoss bli ilagt et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften
§§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet.
Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen .
Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om
innkreving av gebyr til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven.
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men
sendes via Fylkesmannen i Troms. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller
sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få
oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom
Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Troms (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten mangler måleprogram for utslipp til luft og støy
Avvik fra:
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 24-9
Kommentarer:
Veidekke avd. Bardufoss har utført årlige utslippsmålinger fra asfaltfabrikken
og resultatene fra målingene viser at utslippskravene overholdes. Målingene blir utført av
konsulent. Et ble under tilsynet opplyst at konsulent ofte kommer uanmeldt.
Fylkesmannen mener at dette øker sjansen for at målingene ikke blir representativ for
driften.
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Forurensningsforskriften kapittel 24 stiller krav om måleprogram for kontrollmåling av
utslipp til luft og støy, som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll.
Virksomheten mangler måleprogram i sin interkontroll. Det er virksomheten som skal
utforme programmet, og som må sannsynliggjøre at målingene/beregningene som
utføres er representative for driften.
Måleprogrammet skal beskrive målemetode og prøvetakingsmetode, måleperioder,
utslippsfaktorer og hvem som er ansvarlig for at dette blir gjennomført i virksomheten.
Målingene skal utføres slik at de blir representative for bedriftens faktiske utslipp.
Virksomheten må vise i måleprogrammet at de prøver og beregninger som er utført er
dekkende.

Avvik 2
Virksomheten har mangelfulle skriftlige rutiner
Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 7
Kommentarer:
Punkt 26 i virksomhetens risikovurdering beskriver at det er nødvendig med
forebyggende tiltak for filteranlegget, men det mangler skriftlige rutiner for vedlikehold
og kontroll av filteranlegg. Virksomheten mangler videre skriftlige rutiner for lagring og
levering av farlig avfall.

Avvik 3
Virksomheten har ikke tillatelse til mottak, mellomlagring og forbehandling av asfaltflak
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 9 Forurensningsloven § 29
Kommentarer:
Virksomheten mottar asfaltflak som mellomlagres på området før det knuses til
asfaltgranulat. Virksomheten må søke Fylkesmannen om tillatelse til mottak,
mellomlagring og behandling av asfaltflak fordi asfaltflak anses som avfall.

Avvik 4
Skorsteinshøyde tilfredsstiller ikke krav i tillatelsen
Avvik fra:
Tillatelse av 19. september 2001, vilkår 3.1
Kommentarer:
Virksomheten har opplyst at skorsteinshøyden er måt til 15 meter. Av tillatelse av 19.
september 2001, står det i vilkår 3.1 at høyden på skorstein skal være minst 20 meter
over bakken. I tilfeller der tillatelsen er strengere enn forskriften, så er det tillatelsen
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som gjelder. Virksomheten kan søke om endring av tillatelse i samsvar med
forurensningsforskriften kapittel 24.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomheten bør være tydeligere på hva som defineres som avvik for ytre miljø
Kommentarer:
Virksomheten har et etablert avvikssystem. Men det kom frem under intervju at det ikke
var tydeliggjort hva som ansees som avvik på ytre miljø.
Under tilsynet ble det opplyst om at virksomheten hadde fått tilbakemelding fra
avfallsaktør om at måleresultater for oljeutskiller var for høye. Hendelsen var ikke
registrert som avvik. Fylkesmannen anser dette som et naturlig avvik å registrere på ytre
miljø.
I siste del av tilsynet observerte vi at det kom store støvskyer ut fra anlegget. Det viste
seg at anlegget var montert feil tidligere på dagen, og at reparatør ble kontaktet
umiddelbart. Fylkesmannen spurte om dette ville være en hendelse som ble registret
som avvik. Som svar på dette fikk vi at det ikke ble skrevet avvik ved slike hendelser.
Utslippet var av en slik karakter at dette også burde vært registrert som avvik.

Anmerkning 2
Virksomheten bør ha rutinebeskrivelse for oljeutskiller
Kommentarer:
På bakgrunn av tilbakemelding fra avfallsaktør om høye verdier på måleresultater fra
oljeutskiller, og opplysninger under tilsynet om at det benyttes avfettingsmidler på
området der avløp til oljeutskiller er, bør det etableres skriftlige rutiner ved område
tilknyttet oljeutskiller. Her bør det beskrives hva som kan slippes på en oljeutskiller, og
at avfettingsmidler og kjemikalier ikke skal ledes til oljeutskiller.

8. Andre forhold
Kommentarer:
Etter krav i forskriften skal virksomheten gjennomføre årlige støv- og støymålinger.
Støyberegninger, basert på målinger ved støykilden for å finne lydeffektnivå, kan gi en
god oversikt over virksomhetens bidrag til støy i området.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
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•
•
•
•
•
•

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 3
og 3a
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

10. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/infoark utdelt:
• Avfallsdeklarering.no (M421/2015)
• Gebyr ved kontroll (TA-2608)
• Håndtering av farlig avfall (M284)
• Substitusjonsplikten (M104)
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