Fylkesmannen i Troms

LEMMINKÄINEN NORGE AS AVD HARSTAD
Stangnesterminalen 6
9409 Harstad

Tromsø, 23. juni 2017

Deres ref.:
Tomas Rafaelsen og Espen Stagrum

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2016/4123
Saksbehandler:
May-Helen Holm

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved LEMMINKÄINEN
NORGE AS, Harstad
Kontrollnummer: 2017.006.I.FMTR
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Tomas Rafaelsen og Espen Stagrum
Andre deltagere fra virksomheten:
Morten Sørnes (befaring og avslutning)

Fra Fylkesmannen i Troms:
May-Helen Holm
Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Troms:
Lisa Bjørnsdatter Helgason

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved LEMMINKÄINEN NORGE AS,
Harstad den 01.06.2017. 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 3 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik:




Virksomheten mangler måleprogram for utslipp til luft og støy
Virksomheten har mangelfulle skriftlige rutiner
Farlig avfall lagres ikke i henhold til regelverket

Anmerkninger:

Rester av størknet bitumen på bakken flere steder

Virksomheten bør være tydeligere på hva som defineres som avvik på 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

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:
 Harstad kommune; postmottak@harstadkommune.no
 LEMMINKÄINEN NORGE
Postboks 6704, Etterstad
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: LEMMINKÄINEN NORGE AS AVD HARSTAD
Organisasjonsnr.: 974291835

Eies av: 983065309

Bransjenr. (NACE-kode): 23.990 - Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke
nevnt annet sted
Kontrollert enhet
Navn:

LEMMINKÄINEN NORGE AS, Harstad

Anleggsnr.: 1903.0040.01

Kommune: Harstad

Fylke: Troms

Anleggsaktivitet: Asfaltverk
Tillatelse gitt: 13. juli 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
LEMMINKÄINEN NORGE AS, Harstad plikter snarest å rette opp de avvik som er
beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må
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LEMMINKÄINEN NORGE AS, Harstad innen 14. august 2017 sende en skriftlig
redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
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 22. 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 LEMMINKÄINEN NORGE AS,
Harstad 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:
Lemminkäinen avdeling Harstad har utført årlige utslippsmålinger fra asfaltfabrikken
og resultatene fra målingene viser at utslippskravene overholdes. Målingene blir utført av
konsulent.
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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:
Virksomheten har skriftlige rutiner for lagring og håndtering av farlig avfall, men disse er
for generelle, og må være tilpasset avdelingen i Harstad. Videre kunne det ikke
fremlegges skriftlige rutiner for kontroll og vedlikehold av filter.

Avvik 3
Farlig avfall lagres ikke i henhold til regelverket
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11-5
Kommentarer:
Farlig avfall sto ulåst på området, og det var også en beholder med spillolje som ikke var
merket med innhold. Anlegget er åpent slik at det er mulig for mennesker og dyr å ferdes
der utenom driftstid. Den ulåste lagringen av farlig avfall kan ikke betegnes som
forsvarlig etter forskriften.
Det lagres store mengder bitumen på IBC-beholdere på området. Bitumen er ikke farlig
avfall, men flere av beholderne var feilmerket som amin. I tillegg var det noen beholdere
med annen væskefarge enn bitumen, og virksomheten var usikker på innholdet.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Rester av størknet bitumen på bakken flere steder
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Kommentarer:
Ved befaring på anlegget ble det observert flere områder med størknet bitumen på
bakken. Virksomheten bør innføre en rutine for å samle opp dette avfallet.
Anmerkning 2
Virksomheten bør være tydeligere på hva som defineres som avvik på ytre miljø
Kommentarer:
Virksomheten har et etablert avvikssystem. Det blir registret avvik på ytre miljø, men det
kan tydeliggjøres ytterligere hvilke andre forhold som ansees som avvik på ytre miljø.

8. Andre forhold
Kommentarer:
Virksomheten har sendt inn søknad til Fylkesmannen om mottak, mellomlagring og
behandling av returasfalt. I tillegg skal virksomheten sende inn utvidelse av søknaden til
også å omfatte behandling av bitumenrester for gjenbruk. Utfyllende beskrivelse av
metode og gjenvinningsgrad skal ettersendes.
Virksomheten hadde overskridelse av støvutslipp i 2016. Lekkasjen ble lokalisert og
resulterte i at hele filterkassetten ble byttet.
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.

Avfallsplaner i havner
Etter en endring i forurensningsforskriften kapittel 20 skal alle havner ha en godkjent
avfallsplan. Planen skal vise håndtering av avfall fra skip som legger til kai, og skal
omfatte det avfallet som har oppstått når skipet har seilt fra en havn til den neste.
Definisjonen i regelverket på hva som er å regnes som et skip og en havn er omfattende,
så alle store og små båter, og i praksis alle steder hvor en båt kan legge til, er omfattet.
Se Miljødirektoratet sine nettsider for mer informasjon om hva en avfallsplan skal
inneholde; http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2017/Mars/Utarbeidelseav-avfallsplaner-i-havner--Veileder/.

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) §§ 3
og 3a
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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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