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Tilsynsaksjon pukkverk 2012:
Inspeksjonsrapport – TT Pukk AS
Fylkesmannen avdekket totalt 7 avvik under kontrolleren. Rapporten har status som foreløpig i
to uker. Vi ber om tilbakemelding innen 15. oktober 2012 på hvordan avvikene blir rettet opp.
Manglende tilbakemelding og retting kan medføre vedtak om tvangsmulkt. Det varsles om
gebyr på kr. 11600,Våren 2012 ble det gjennomført en landsomfattende tilsynsaksjon på pukkverk. Tilsynet ble
gjennomført av Fylkesmannen og aksjonen var koordinert av Klima- og forurensningsdirektoratet
(Klif).
Fylkesmannen i Vest-Agder kontrollerte virksomheten deres den 28. juni 2012 ved inspeksjon på
lokaliteten Doneheia/Jåbekk i Mandal kommune. De samme kravene gjelder også for deres pukkverk
ved Eikås/Hægebostad, Sveindal/Audnedal, Støleheia/Vennesla, hos Br. Thorkildsen Vanse/Farsund.

Tema for kontrollen
Følgende hovedtema ble kontrollert, jf. bl.a. kap. 30 i forurensningsforskriften om pukkverk, kap. 11 i
avfallsforskriften om farlig avfall samt internkontrollforskriften:
Miljørisikovurderinger
Utslipp til vann
Utslipp til luft
Ledelsens ansvar i forhold til ytre miljø

Støy
Farlig avfall
Miljømål

Hovedfunn fra kontrollen
Det ble påvist 7 avvik under kontrollen. Disse er nærmere beskrevet fra side 4 i rapporten. Rapporten
anses som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 2 uker etter at rapporten er
mottatt.
Fylkesmannen varsler at virksomheten skal betale et kontrollgebyr på kr. 11600,Dere har frist til 15. oktober 2012 på å sende inn tilbakemelding og dokumentasjon på tiltak som
settes i gang for å lukke avvikene.
Vi takker for god mottagelse og samarbeid på kontrolldagen.
____________________________________________________________________________
Sted
Dato
Fylkesmannen i Vest-Agder
(etter fullmakt)

Om kontrollen
Virksomheten ble varslet om tilsynet i forkant av kontrollen. Inspeksjonen ble gjennomført 28. juni
2012. Kontrollen ble gjennomført som intervju, gjennomgang av dokumenter (skriftlige og
elektroniske) og befaring på en av lokalitetene (Doneheia/Jåbekk industriområde).
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 lokalitetene.
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.
Under er Fylkesmannens registrerte opplysninger om deres virksomhet. Vi ber dere melde i fra
dersom noe ikke stemmer.
Ansvarlig virksomhet (Kilde: Brønnøysundregisteret)
Navn: TT Pukk AS

Org. nr. (underenhet): 971 992 271

Besøksadresse: Doneheia 138, 4516 Mandal

Eies av (org.nr): 856 639 002

Postadresse: Doneheia 138, 4516 Mandal

Telefon: 38 28 95 00

E-post: postmaster@ttas.no

Bransjenr. (NACE-kode): 08.120

Kontrollert anlegg
Navn: TT Pukk AS Doneheia/Jåbekk
(samt Eikås/Hægebostad, Sveindal/Audnedal,
Støleheia/Vennesla, hos Br. Thorkildsen
Vanse/Farsund)

Anleggsnr.: 1002.0075.01

Kommune: Doneheia/Mandal

Anleggsaktivitet: Pukkverk

Fylke: Vest-Agder

Risikoklasse.: 3

Tillatelse sist oppdatert: 18.11.04, endring
06.04.06. Saksnr. 04/3599

Tillatelse nr.: 2004.046.T

Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Arve Johnsen
Johan Lid

Fra Fylkesmannen:
Solvår Reiten

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.
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Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket totalt 7 avvik under inspeksjonen knyttet til:
 Miljørisikovurderinger
 Melding til Fylkesmannen
 Utslipp til vann
 Støy
 Utslipp til luft: Målinger og tiltak
 Avfallsrutine: Innhold av miljøgifter i asfalt og betong, inkl. PCB
 Miljømål
Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Varsel om kontrollgebyr
Virksomheten skal betale gebyr for kontroller fra Fylkesmannen, jf. forskrift om begrensning av
forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i
virksomheter med tillatelse. Størrelsen på gebyret er knyttet til virksomhetens risikoklasse som er gitt i
tillatelsen.
Dere er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11600,- i
gebyr.
Dere har mulighet til å kommentere varselet innen to uker, jf. Forvaltningsloven § 16. Fylkesmannen
vil deretter gjøre vedtak om gebyrsats, og faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klif.

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert.
Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avslutt
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber
TT Pukk AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 15. oktober 2012 på at
avvikene er rettet.

Varsel om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding innen fristen med
bekreftelse på at alle avvikene er rettet, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. § 73 i
forurensningsloven.
Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse
på at avvikene er rettet innen 6 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,-. Kommentarer til varselet kan sendes til
Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf. § forvaltningsloven § 16.
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Avvik
Fylkesmannen har avdekket følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1 Miljørisikovurderinger
Det er ikke foretatt en dokumentert risikovurdering av virksomhetens aktiviteter og
installasjoner i forhold til ytre miljø
Avvik fra:
§ 5 i internkontrollforskriften, annet ledd, punkt 6
Kommentarer:
Det er ikke utført risikovurdering for det ytre miljø når det gjelder aktiviteten på de enkelte
pukkverkslokalitetene. Forhold som blant annet bør vurderes er støy, utslipp til vann og luft,
avrenning/utslipp og påvirkning av resipient, lagring av kjemikalier (bl.a. drivstoff) og farlig
avfall f.eks. mht. uhellsutslipp, PCB o.a. miljøgifter i betong og asfalt, lagring av betong og
asfalt osv.
Risikovurderingen skal følges opp med rutiner og handlingsplaner for å redusere risiko.
Vi minner om at det på forhånd (før risikovurderingen) må settes kriterier for hva som er
akseptabel miljørisiko.
Risikovurderinger skal utføres på hver enkelt lokalitet. Dette fordi forholdene fra sted til sted
vil variere mht. hvor sårbar resipienten er, hvor avrenningen går, støyforhold og plassering til
nærmeste nabo, støvforhold osv.
Vi ber om at utførte risikovurderinger for hvert av deres anlegg (lokaliteter) sendes til
oss sammen med ev. handlingsplaner for å redusere risiko samt utarbeidede rutiner.

Avvik 2 Melding
Det er ikke utarbeidet rutine for å sende melding til Fylkesmannen
Avvik fra:
§ 30-11 i forurensningsforskriften, jf. § 5 i internkontrollforskriften, annet ledd, punkt 7
Kommentarer:
Det er ikke utarbeidet rutine for å sende melding til Fylkesmannen om endringer/utvidelser av
deres pukkverksdrift. Kravet gjelder også ved mindre/kortvarig drift, f.eks. ved aktivitet et sted
i kun noen dager.
Utførte risikovurderinger skal oversendes sammen med meldingen, jf. avvik 1.
Dere må derfor etablere en rutine for hvordan dere vil følge opp dette kravet. Vi ber om
at rutinen sendes til oss.
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Avvik 3 Utslipp til vann
Det er ikke etablert et måleprogram for utslippskontroll for å verifisere at dere
overholder krav om utslipp av partikler (suspendert stoff) og at resipienten ikke
nedslammes.
Avvik fra:
§ 30-9 b og c i forurensningsforskriften, jf. §§ 30-6 og 30-10 i forurensningsforskriften og § 5 i
internkontrollforskriften, annet ledd, punkt 7
Kommentarer:
Utslippskontrollen skal verifisere at dere overholder krav om utslipp av partikler (suspendert
stoff) til vann og at resipienten ikke nedslammes.
I § 30-9 b i forurensningsforskriften står det om måling og beregning av utslipp til
vannresipienter (i tillegg til støv og støy som er omtalt under andre avvik):
Virksomheten skal gjennomføre representative målinger og beregninger av utslipp til vann og
støy til omgivelsene. Prøvetaking og måling skal være kvalitetssikret.
Stasjonære virksomheter skal gjennomføre målinger av støy og utslipp til vann første gang
innen 1 år etter at dette kapittelet trer i kraft og midlertidige/mobile innen 8 uker.
For utslipp til vann kreves dokumentasjon på at utslippene ikke er helse- og miljøskadelige
og hvilke vurderinger og/eller tiltak som er gjort for å hindre nedslamming og for å sikre
resipientens tilstandsklasse.
Mht. utslipp av partikler nedslamming vises det her også til § 30-6 i forurensningsforskriften:
utslipp av faststoff/ suspendert stoff til resipient skal være under 50 mg/l, og uansett slik at
nedlamming ikke skjer.
Mht. tilstandsklasse menes det her krav i EUs vanndirektiv om at tilstanden i alle landets
vannforekomster ikke skal forverres, men skal oppnå tilstandsklasse god eller svært god.
Dersom tilstanden er moderat, dårlig eller svært dårlig, skal tiltak iverksettes for å oppnå
minimum god tilstand, dvs. fysisk/kjemisk og økologisk. Tilførsel av partikler vil forårsake en
dårligere tilstand.
Dvs. det er viktig å få oversikt over hvor vannet går: Til bekk? Til overvannsledning med
utslipp hvor? Ulike resipienter på samme sted?
Hvor mye partikler tilfører dere bekk, overvannssystem o.a.?
Dere må derfor gjennomføre målinger for å dokumentere hvordan deres aktiviteter
påvirker resipienten (gjelder for alle de stedene dere driver produksjon av pukk, grus,
sand og/eller singel).
Dersom det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å begrense partikkelutslipp og
nedslamming, skal dette gjøres så raskt som mulig.
Iht. § 30-9 c skal målingene være representative, og målinger og analyser skal gjennomføres
etter Norsk Standard (eller etter andre godkjente standarder). Dvs. at prøvetaking og måling
skal være kvalitetssikret.
Dere må sikre at prøvetaking og målinger gjennomføres iht. standarder og er
kvalitetssikret av kompetent personell. Alle målinger skal være representative.
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Iht. § 30-10 skal målinger, vurderinger og tiltak journalføres. Opplysningene skal tas vare på i
minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra
forurensningsmyndigheten.
Dere må påse at målinger, vurderinger og tiltak journalføres.
For å sikre at disse kravene overholdes, skal det foreligge en skriftlig rutine, jf. § 5 i
internkontrollforskriften, annet ledd, punkt 7.
Dvs. skriftlig rutine som sikrer oppfølging av kravene mht. utslippskontroll til vann
overholdes (hvem som har ansvar for målinger, kvalitetssikring av utslippskontroll,
vurderinger, tiltak og eventuelt ansvar for drift og overvåking av renseinstallasjoner
osv.).
Vi ber om tilbakemelding på hvordan dere vil følge opp krav mht. måleprogram for
utslippskontroll til vann inkludert vurderinger og eventuelle avbøtende tiltak, samt
rutine som sikrer at alle krav overholdes. Dette omfatter alle deres lokaliteter.

Avvik 4 Støy
Det er ikke foretatt støymålinger eller beregninger for å verifisere om støygrensene er
overholdt.
Avvik fra:
§ 30-9 b og c i forurensningsforskriften, jf. §§ 30-7 og 30-10 i forurensningsforskriften og § 5 i
internkontrollforskriften, annet ledd, punkt 7.
Kommentarer:
Kontroll av støy skal verifisere at dere overholder krav.
I § 30-9 b i forurensningsforskriften står det følgende:
Virksomheten skal gjennomføre representative målinger og beregninger av utslipp til vann og
støy til omgivelsene. Prøvetaking og måling skal være kvalitetssikret.
Stasjonære virksomheter skal gjennomføre målinger av støy og utslipp til vann første gang
innen 1 år etter at dette kapittelet trer i kraft og midlertidige/mobile innen 8 uker.
Midlertidige/mobile virksomheter regnes som stasjonære etter at virksomheten har foregått
på samme sted mer enn et år, jf. § 30-1 i forurensningsforskriften.
Mht. krav til støy vises det her til § 30-7 i forurensningsforskriften, jf. kapittel 5 i
forurensningsforskriften om støy (kartlegging, handlingsplaner og tiltaksgrenser for
eksisterende virksomhet).
Dere må derfor gjennomføre målinger for å dokumentere at dere overholder støykrav
(gjelder for alle de stedene dere driver produksjon av pukk, grus, sand og/eller singel).
Dersom det er nødvendig å gjennomføre tiltak skal dette gjøres så raskt som mulig.
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Iht. § 30-9 c skal målingene være representative, og målinger og analyser skal gjennomføres
etter Norsk Standard (eller etter andre godkjente standarder). Dvs. at prøvetaking og måling
skal være kvalitetssikret.
Dere må sikre at prøvetaking og målinger gjennomføres iht. standarder og er
kvalitetssikret av kompetent personell. Alle målinger skal være representative.
Iht. § 30-10 skal målinger, vurderinger og tiltak journalføres. Opplysningene skal tas vare på i
minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra
forurensningsmyndigheten.
Dere må påse at målinger, vurderinger og tiltak journalføres.
For å sikre at disse kravene overholdes, skal det foreligge en skriftlig rutine, jf. § 5 i
internkontrollforskriften, annet ledd, punkt 7.
Dvs. skriftlig rutine som sikrer oppfølging av kravene mht. støy overholdes.
Vi ber om tilbakemelding på hvordan dere vil følge opp krav mht. støy, samt rutine
som sikrer at alle krav (f.eks. mht. målinger og journalføring) overholdes. Dette
omfatter alle deres lokaliteter.

Avvik 5 Utslipp til luft
Krav om dokumenterte støvnedfallsmålinger er ikke innfridd.
Avvik fra:
§ 30-9 a og c i forurensningsforskriften, jf. §§ 30-5 og 30-10 i forurensningsforskriften og § 5 i
internkontrollforskriften, annet ledd, punkt 7
Kommentarer:
Utslippskontrollen skal verifisere at dere overholder krav om utslipp av støv til luft.
I § 30-9 a i forurensningsforskriften står det om måling og beregning av utslipp når det gjelder
støvnedfall:
Virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre
støvnedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal
ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i § 30-5 overholdes.
Nedfallsmålingene skal planlegges og utføres av uavhengig konsulent.
Mht. utslipp av partikler nedslamming vises det her også til § 30-5 i forurensningsforskriften:
utslipp av steinstøv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at mengde
nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved
nærmeste nabo, eller annen nabo som er eventuelt blir mer utsatt.
Dere må derfor gjennomføre målinger for å dokumentere at dere overholder kravet om
støvnedfall (gjelder for alle de stedene dere driver produksjon av pukk, grus, sand
og/eller singel).
Dersom det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å begrense støvflukt, skal dette
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gjøres så raskt som mulig.
Iht. § 30-9 c skal målingene være representative, og målinger og analyser skal gjennomføres
etter Norsk Standard (eller etter andre godkjente standarder). Dvs. at prøvetaking og måling
skal være kvalitetssikret. Det er også krav til at målingene planlegges og utføres av
uavhengig konsulent.
Dere må sikre at prøvetaking og målinger gjennomføres iht. standarder og er
kvalitetssikret av kompetent personell. Alle målinger skal være representative.
NB! Nedfallsmålingene skal planlegges og utføres av uavhengig konsulent.
Iht. § 30-10 skal målinger, vurderinger og tiltak journalføres. Opplysningene skal tas vare på i
minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra
forurensningsmyndigheten.
Dere må påse at målinger, vurderinger og tiltak journalføres.
For å sikre at disse kravene overholdes, skal det foreligge en skriftlig rutine, jf. § 5 i
internkontrollforskriften, annet ledd, punkt 7.
Dvs. skriftlig rutine som sikrer oppfølging av kravene mht. utslippskontroll til luft
overholdes.
Dere vanner for å hindre støvflukt. Det er bra. Vi gjør oppmerksom på at dere også er
ansvarlig for eventuell støvflukt fra åpne lagre.
Vi ber om tilbakemelding på hvordan dere vil følge opp krav mht. utslipp til luft, dvs.
dokumentere støvnedfallsmålinger, samt rutine som sikrer at alle krav overholdes.
Dette omfatter alle deres lokaliteter.
Vi ber dere også oversende rutine for hvordan dere hindrer støvflukt under drift og fra
åpne lagre.

Avvik 6 Avfallsrutine: Innhold av miljøgifter i asfalt og betong, inkl. PCB
Dere har ikke etablert rutine for å kontrollere om mottatt betong inneholder PCB. Dvs.
at det mangler verifisering (skriftlig dokumentasjon) for om mottatt avfall (asfalt eller
betong) inneholder miljøgifter.
Avvik fra:
Kapittel 11 i avfallsforskriften om oppbevaring, levering og håndtering av farlig avfall og § 5 i
internkontrollforskriften, annet ledd, punkt 6 (risikovurdering) og 7 (rutiner).
Kommentarer:
Dere har ikke skriftlig dokumentasjon på om mottatt betong inneholder PCB. Dvs. at dere
ikke krever dokumentasjon fra leverandør. Dette er i strid med tillatelsen som sier at
«bedriften har i henhold til produktforskriften ikke lov til å gjenvinne asfalt eller betong som
inneholder PCB eller andre miljøgifter. Fylkesmannen stiller krav om at det kun tillates mottak
av betong fra prosjekter med godkjent miljøsaneringsplan som også omfatter
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vurdering/analyse av PCB. Det er tiltakshavers ansvar å miljøsanere bygg før
riving/rehabilitering. Dersom bedriften tar i mot betong som ikke er miljøsanert, er bedriften
selv ansvarlig for at det blir tatt prøver mht. PCB i avfallet. Betong med PCB skal leveres til
godkjent avfallsanlegg.»
Dvs. at det skal foreligge dokumentasjon om det er PCB eller ikke i betongen som dere
mottar. Dersom dette ikke finnes, er dere selv ansvarlige for å ta prøver for å dokumentere
om betongen inneholder PCB.
For å kunne verifisere om betongen inneholder PCB eller ei, er det viktig hvordan prøvene
tas. Blant annet at det tas representative prøver. Prøvetaking skal derfor gjennomføres av
kompetent personell iht. standarder. Det samme gjelder for analyser. Dvs. at prøvetaking og
måling skal være kvalitetssikret. Det gjelder enten om dere tar i mot avfallet eller om dere
selv er ansvarlig for å verifisere innhold av miljøgifter i avfallet.
Iht. tillatelsen har dere ikke lov til å gjenvinne asfalt eller betong som inneholder PCB eller
andre miljøgifter. Dere må derfor vurdere om mottatt asfalt og betong inneholder miljøgifter
som sådan. Dvs. at dere skal vurdere dette iht. risikovurdering for det ytre miljø.
Vi ber om at dere oversender rutine for hvordan dere verifiserer (ved skriftlig
dokumentasjon) om mottatt avfall (asfalt eller betong) inneholder miljøgifter eller ikke.
Dokumentasjon, vurderinger, prøvetaking m.v. skal journalføres.
Vi ber også om at dere oversender rutine for hva dere gjør dersom betongen
inneholder PCB. Det gjelder for betong og asfalt som helhet ved funn av miljøgifter.
Dvs. rutine for håndtering, lagring og levering av farlig avfall, inkludert asfalt og
betong.

Avvik 7 Miljømål
Virksomheten har ikke satt seg konkrete og etterprøvbare miljømål i sin internkontroll.
Avvik fra:
§ 5 i internkontrollforskriften, annet ledd, punkt 4.
Kommentarer:
Der har overordnede miljømål, men dere har ikke utarbeidet konkrete etterprøvbare miljømål.
Dvs. konkrete mål som dere kan dokumentere at dere har nådd, f.eks. i løpet av året eller
ved neste revisjon av internkontrollsystemet. Målene kan f.eks. relateres til konkrete målinger
ved reduksjon av utslipp, reduksjon av avfallsmengder etc. Målene kan også være forskjellig
fra sted til sted, f.eks. på de ulike stedene dere har produksjon.
Vi ber dere oversende konkrete og etterprøvbare miljømål for deres virksomhet.
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Andre forhold /kommentarer:
TT Pukk AS utgjør 18 årsverk.
Det har aktivitet på flere steder (rullering).
Dere loggføringer sprengninger elektronisk i tillegg til varslinger (BlastManager).
Dere har tillatelse fra oss datert 18. november 2004, med endring av 6. april 2006. I etterkant
har det kommet en forskrift som regulerer deres aktiviteter (kapittel 30 i
forurensningsforskriften). Ettersom dere tar i mot betong og asfalt for videre behandling, vil
det likevel være aktuelt at dette reguleres gjennom tillatelse. Vi vil se nærmere på tillatelsen,
og endre denne slik at det ikke er overlappende krav. Det vil uansett være det strengeste
kravet som gjelder enten det er gjennom forskrift eller tillatelse.

Bilde. Lagring av asfalt på Doneheia/Jåbekk.
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Bilder. TT Pukk AS på Doneheia/Jåbekk.
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