Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen
fylhkenålma

NCC INDUSTRY AS
Postboks 93 Sentrum
0101 Oslo

Steinkjer/Trondheim, 13.juni 2018

Deres ref.:
Christian Loiro

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/12208 – 462.2
Saksbehandler:
Tore Haugen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Gjølme pukkverk
Kontrollnummer: 2018.080.I.FMTL
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Christian Loiro

Fra Fylkesmannen i Trøndelag /
Trööndelagen fylhkenålma:
Tore Haugen
Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma:
Sandra Bartucevic

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Gjølme pukkverk den
01.06.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om
faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma avdekket ingen avvik og ga en
anmerkning under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

13.juni 2018

Tore Haugen

Marit Lorvik

dato

kontrollør

seksjonsleder forurensning
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: NCC INDUSTRY AS
Organisasjonsnr.: 984884176

Eies av:

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

Gjølme pukkverk

Anleggsnr.: 5024.0045.01

Kommune: Orkdal

Fylke: Trøndelag

Anleggsaktivitet: Pukkverk
Tillatelse gitt: 4. februar 2014

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av overholdes. Inspeksjonen er en del av en landsomfattende aksjon med
pukkverkvirksomhet.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Utslipp til luft
 Utslipp til vann




Avfall
Kjemikalier

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
Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning
1 er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp innen 01.08.18.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtlpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma v/Tore Haugen.

4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 1. juni
2018. 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 Gjølme pukkverk bli ilagt et gebyr
på kr 17 200,- 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 Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma. 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. Innsyn
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma (jf. offentleglova).

6. Avvik
Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger
Anmerkning 1

Det mangler en avfallsplan for jordmasser/leire
som produseres i forbindelse med klargjøring av fjell
uttak og knusing.

før

Kommentarer:
Bedriften får en del jordmasser og leire som oppstår ved produksjon i anlegget. Hvis slike
masser lagres lengere enn 3 år og på en slik måte at de fører til utslipp av partikler til
vassdrag og virker skjemmende, er det krav om å lage en avfallsplan.
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Slik som lagringen utføres i dag vurderes ikke dette som en ulempe for miljøet, men ved
økt uttak kan dette bli aktuelt.
En slik plan skal vise hvilke tiltak virksomheten vil treffe for å sikre at avfallslageret er
fysisk stabilt og for å forebygge forurensning av jord, luft, overflatevann og grunnvann. I
tillegg skal planen også beskrive forslag til hvordan avfallet kan nyttiggjøres dersom
dette er miljømessig fornuftig. Det vil si gjenvinnes for størst mulig materialutnyttelse og
miljøgevinst.

8. Andre forhold
Bedriften fikk i 2014 tillatelse til mottak og knusing av betong og returasfalt. Her var det
bla. krav om at betong og asfalt som ikke hadde et avklart forurensningsinnhold skulle
lagres på fast dekke.
Bedriften opplyser at de bare tar imot ren asfalt og at det ikke blir aktuelt med mottak av
betong. Vi ber om at det sendes en skriftlig melding til Fylkesmannen om de endringene
som er aktuelle i forhold til tillatelsen av 2014.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
Bedriften utslippstillatelse av 21.11.17
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Forurensningsloven
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
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