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Rapport etter tilsyn ved Lundhs AS, Brattås
skrotsteinsdeponi, den 25.10.2013
Resultater
Denne rapporten omhandler funn som er konstatert etter kontroll av Lundhs AS, Brattås
skrotsteinsdeponi den 25.10.2013, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens
miljøarbeid eller miljøstatus.
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker
etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen avdekket 2 avvik under tilsynet:

Avvik 1 Oppfølging av krav i tillatelsen er ikke tilfredsstillende

Avvik 2 Virksomhetens internkontroll er mangelfull
Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at
Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende en skriftlig bekreftelse på at
avvikene er rettet opp, og dokumentere de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig
tilbakemelding er 15.1.2013.
Ta kontakt hvis det er spørsmål.
Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Trine Bull-Hansen
fagkoordinator

Fylkesmannen i Vestfold
Telefon: 33 37 10 00
Telefaks: 33 37 11 35
E-post: fmvepostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/vestfold

Kristina Mørk Jacobsen
overingeniør

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg
Orgnr. 974762501

Besøksadresse:
Statens Park - Hus I
Anton Jenssens gate 4

Kopi til:
Larvik kommune

Postboks 2020

3255

Larvik

Interne
kopimottakere:
Ailin Gundersen
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1.

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet):
973 140 604 Lundhs AS avd. Produksjon
Besøksadresse:
Tjøllingveien 794, Larvik
Kommune/kommunenr.:
Larvik kommune / 0709
Anleggsaktivitet:
Mineralsk industri, unntatt pukkverk

2.

Eies av:
993 071 641 Lundhs AS
Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode):
08.111 Bryting av stein til bygge- og
anleggsvirksomhet
Anleggsnummer:
0709.0140.01

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten:
Magne Marthinsen, bergteknisk rådgiver

3.

Fra Fylkesmannen:
Berit Løkken
Kristina Mørk Jacobsen

Bakgrunn for inspeksjonen

Kontroll av virksomhetens tillatelse av 6.9.2012.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
 Driftstider
 Utslipp til vann
 Utslipp til luft
 Avvikshåndtering
 Miljørisikovurdering

4.

Definisjoner

Avvik:
Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning:
Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø
og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

5.







Dokumentunderlag
Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften)
Tillatelse av 6.9.2012 gitt Lundhs AS i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finner du på www.miljodir.no og www.regelhjelp.no.
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6.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding med bekreftelse på at avvik er rettet
innen fristen, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven §
73. Det vil da settes en ny frist og tvangsmulkten vil være på kr. 10 000,-.
Dere har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer sendes til
Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

7.

Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.
Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på
virksomhetens risikoklasse. Risikoklassen er fastsatt til klasse 3 i tillatelsen av 6.9.2012. Dette
innebærer at virksomheten skal betale kr 11 700,- i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden
gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.
Faktura oversendes fra Miljødirektoratet.

8.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven. Kopi av endelig
rapport sendes også til kommunen.

9.

Om virksomheten

Lundhs AS har etablert et skrotsteinsdeponi ved Brattås i Larvik kommune. Det skal deponeres
opptil 300 000 m3 skrotstein per år over en periode på 5 år. Skrotsteinen kommer fra Lundhs AS
sitt steinbrudd i Klåstad på andre siden av fylkesvei 303. Arealet skal trinnvis bygges opp til gitte
koter og alt skal dekkes til med jordmasser. Når deponiet er ferdig skal arealene vokse til og være
mest mulig tilpasset områdene rundt, iht. reguleringsplanen fra Larvik kommune.
Per i dag deponerer virksomheten skrotstein på en tipp i Klåstad steinbrudd. Brattås
skrotsteinsdeponi forventes startet opp i løpet av noen få måneder.

Bilde: Brattås skrotsteinsdeponi, Foto: Fylkesmannen i Vestfold
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10.

Avvik

Vi fant følgende avvik under kontrollen:

Avvik 1:

Oppfølging av krav i tillatelsen er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

Tillatelsen av 6.9.2013 punkt 4, 5 og 11

Fylkesmannens observasjoner og kommentarer
 Utslipp til vann
Virksomheten kunne ikke vise frem dokumentasjon på turbiditetsmålinger som tas.
Virksomheten måler turbiditet i vann en gang i uken i to punkter i overenstemmelse med
tillatelsen. Det angis at punkt 1 (sør) for det meste viser verdier under 10 FNU. Ved lite nedbør
kan dette punktet gå tørr. Punkt 2 (nord) derimot har god vannføring, men er påvirket av
avrenning fra Tjølling pukkverk og Klåstad steinbrudd, og ligger i snitt i overkant av 20 FNU.
Virksomheten orienterer om flere høye turbiditetsmålinger, særlig i punkt 2, uten at virksomheten
kunne si hvor mange.
Målinger over 50 FNU er ikke meldt inn til Fylkesmannen. Logg over avvikende målinger for de
siste månedene kunne ikke vises og Fylkesmannen ba om å få tilsendt et utdrag. Vi kan ikke se å
ha mottatt noe dokumentasjon.
Virksomheten orienterte om at de jobber med å få kontroll på utslippet av partikler til vann. Blant
annet er det planer om å bygge en eller flere sedimenteringsdammer. Det er ukjent om når
sedimenteringsløsningen kan stå ferdig.
 Utslipp til luft
Virksomheten måler støvnedfall hos en nabo. Dette er i overenstemmelse med tillatelsen.
Resultater fra målingene kunne ikke vises frem under tilsynet og skulle ettersendes. Vi kan ikke se
å ha mottatt noe dokumentasjon på dette.

Avvik 2:

Virksomhetens internkontroll er mangelfull

Avvik fra:
 Tillatelsen av 6.9.2012, punkt 2, 4, 10 og 12
 Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 6 og 7
Fylkesmannens observasjoner og kommentarer
 Rutiner
Virksomheten har ingen dokumenterte rutiner for at krav i tillatelsen følges opp.
Virksomheten har ingen dokumenterte rutiner for:
 Avvikshåndtering når det gjelder ytre miljø og fører ikke avvikslogg, jf. avvik 1.
 Rapportering til Fylkesmannen ved utslipp til vann på over 50 FNU
 Oversendelse av resultater fra overvåkingsprogrammet som datafiler i Vannmiljøs
importformat til Fylkesmannen.
 Jevnlig revisjon av måleprogram eller overvåkingsprogram


Miljørisikoanalyse
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Virksomheten kunne ikke fremvise en miljørisikoanalyse med vurdering for ytre miljø, tilhørende
akseptkriterier og oppfølgende handlingsplaner for Brattås skrotsteinsdeponi.

11.

Andre forhold

Lundhs AS driver Klåstad steinbrudd i direkte tilknytning til Brattås skrotsteinsdeponi. Per i dag
deponerer virksomheten skrotstein på en tipp i Klåstad steinbrudd. Steinstøv fra Klåstad
steinbrudd deponeres også på skrotsteinstippen i Klåstad steinbrudd. Uavhengig av målinger av
utslipp fra Brattås skrotsteinsdeponi tar virksomheten målinger av avrenningen fra Klåstad
steinbrudd. Virksomheten angir at resultatene viser at turbiditeten i Klåstadbekken i gjennomsnitt
ligger på 200 FNU.
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