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Kontrollaksjon pukkverk 2012:
kontrollrapport – Trond Aunan Maskin AS
Fylkesmannen avdekket totalt 5 avvik under kontrolleren. Rapporten har status som foreløpig i
to uker. Vi ber om tilbakemelding innen 15.10.2012 på hvordan avvikene blir rettet opp. Det
varsles om kontrollgebyr på kr. 11.200.- Manglende tilbakemelding og retting kan medføre
vedtak om tvangsmulkt.
Det ble i mai og juni 2012 gjennomført en landsomfattende kontrollaksjon på pukkverk. Kontrollen ble
gjennomført av Fylkesmannen og aksjonen er koordinert av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kontrollerte virksomheten deres den 5.6.2012 ved inspeksjon på
Hottran steinbrudd i Levanger kommune.

Tema for kontrollen
Følgende hovedtema ble kontrollert:
Miljørisikovurderinger
Utslipp til vann
Utslipp til luft

Støy
Farlig avfall
Ledelsens ansvar i forhold til ytre miljø

Hovedfunn fra kontrollen
Det ble påvist 5 avvik under kontrollen. Disse er nærmere beskrevet fra side 3 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. 11.200.Dere har frist til 15.10.2012 på å sende inn tilbakemelding og dokumentasjon på tiltak som settes i
gang for å lukke avvikene.
Kontrollen ble gjennomført uanmeldt den 5.6.2012 og Vidar Gran var til stede fra virksomheten på
befaringen.

Anlegget sin utslippstillatelse av 10.9.2002 ble opphevet den 11.1.2012 og anlegget ble da
forskriftsregulert iht. forurensningsforskriftens kap. 30 – Forurensning fra produksjon av pukk,
grus, sand og singel.

Dokument som blir sendt elektronisk er godkjent og signert elektronisk av Fylkesmannen i [Fylke].

Om kontrollen
Kontrollen ble gjennomført som et uanmeldt tilsyn den 5.6.2012.
Denne rapporten omhandler avvik 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.
Under er Fylkesmannens registrerte opplysninger om deres virksomhet. Vi ber dere melde i fra
dersom noe ikke stemmer.
Ansvarlig virksomhet:
Navn:

Trond Aunan Maskin AS

Organisasjonsnr : 971 387 181

Besøksadresse: Skogn
Postadresse:

7620 Skogn

E-post: cattrond@frisurf.no

Telefon: 906 24 191
Bransjenr. (NACE-kode):

Kontrollert anlegg
Navn: Hottran steinbrudd

Anleggsnr:

Kommune: Levanger

Anleggsaktivitet: Steinbrudd

Fylke: Nord-Trøndelag

Risikoklasse.:

Tillatelse sist oppdatert: Forskriftsregulert 11.1.12. Tillatelsesnr: 2002.247.T (utgått)
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Vidar Gran

Fra Fylkesmannen:
Morten Johnsrud

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.

Resultater fra kontrollen
Anlegget var bemannet av 2 personer på kontrolldagen. Knusing foregår periodevis, med
mobilt knuseverk.
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Fylkesmannen avdekket totalt 4 avvik under inspeksjonen.
 Det er ikke gjennomført støymålinger.
 Det er ikke gjennomført støvnedfallsmålinger.
 Det er ikke utarbeidet en risikovurdering for anlegget.
 Det er ikke søkt om å motta og lagre betong.
 Det blir ikke gjennomført tiltak for å dempe støv.
Avvikene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Varsel om kontrollgebyr
Virksomheten skal betale gebyr for kontroller fra Fylkesmannen, jf. forskrift om begrensning av
forurensning (forurensningsforskriften). Iht. § 39 - 7 skal virksomheter uten tillatelse betale kr.
11.200.- 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
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber
Trond Aunan Maskin AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 15.10.2012 på at
avvikene er rettet.

Varsel om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke innen 15.10.2012 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at
avvikene er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.
Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse
på at avvikene er rettet innen 3 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, jfr. § forvaltningsloven § 16.

Avvik
Fylkesmannen har avdekket følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1: Det er ikke gjennomført støymålinger.
Avvik fra: Forskriftens § 30-7 og § 30-9 b.
Kommentarer:
Det er ikke gjennomført støymålinger eller beregninger for å verifisere om støygrensene ved
mest støyutsatte nabo er overholdt. Stasjonære virksomheter skulle gjennomført målinger av
støy første gang innen 1 år etter at dette kap. trådte i kraft.
Avvik 2: Det er ikke gjennomført støvnedfallsmålinger.
Avvik fra: Forskriftens § 30-9.
Kommentarer:
Krav om dokumenterte støvnedfallsmålinger er ikke innfridd.
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Virksomheter med mindre enn 500 m. til nærmeste nabo skal gjennomføre støvnedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst 1 år og skal ikke avsluttes
før målingene dokumenterer at kravene i § 30-5 overholdes.
Avvik 3: Det er ikke utarbeidet en risikovurdering for anlegget.
Avvik fra: Internkontrollens § 5 pkt. 6.
Kommentar: Det er ikke foretatt en dokumentert risikovurdering av virksomhetens aktiviteter
og installasjoner i forhold til ytre miljø. Det må derfor gjennomføres en risikoanalyse i forhold
til ytre miljø, med bl.a. vurdering av støy, støv, utslipp til vann og luft, sprengninger m.m.
Avvik 4: Det må søkes om å motta, lagre og knuse avfallstyper som asfalt og betong.
Avvik fra: Kap. 30 i forurensningsforskriften.
Kommentar: Virksomheten hadde store lager av betong og asfalt lagret på området.
Virksomheter som ønsker å motta og behandle slike avfallstyper må sende en egen søknad
om dette, da dette ikke omfattes av det nye kap. 30 i forurensningsforskriften.

Avvik 5: Det blir ikke gjennomført tiltak for å redusere støvutslipp.
Avvik fra: Forurensningsforskriftens kap. 30, § 30 – 4.
Kommentar: Iht. kap. 30, § 30-4 skal virksomheten gjennomføre effektive tiltak for å
redusere støvutslipp fra alle støvende aktiviteter slik som knusing, sikting, transport og
lagring. Borerigger skal ha støvavsug med rensing, eller det skal påsprøytes vann tilsatt et
overflateaktivt stoff for å dempe støving mest mulig. Annet prosessutstyr skal enten være
innebygget med en varig tett konstruksjon med avsug og effektivt støvfiltrering, eller det skal
benyttes et automatisk vannpåsprøytingsanlegg med hensiktsmessig plasserte dyser
beregnet til bruk ned til -10 °C ved knusing, sikting og transport. Vannet skal være tilsatt
overflateaktivt stoff. Åpne lager av råvarer og produkter, trafikkarealer og støvdeponi skal
fuktes med vann tilsatt et overflateaktivt stoff for å hindre støvflukt.

Dokumentunderlag:
1. Forurensningsforskriftens kap. 30 – Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og
singel.
2. Internkontrollforskriften.
3. Avfallsforskriften.

Side 4 av 4

