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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Veidekke Industri AS - Åndalen
pukkverk (Veidekke Industri AS - Åndalen pukkverk) den 14. juni 2018. Rapporten er å
anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at
rapporten er mottatt.
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens arbeid med ytre miljø
eller internkontrolloppfølging, men beskriver situasjonen for de kontrollerte punktene
under tidspunktet for tilsynet.
Fylkesmannen i Oppland oversendte første tilsynsrapport i denne tilsynssaken til
virksomheten 9. august 2018. Det har imidlertid vært diskutert om de to avvikene som
framgår av den rapporten faktisk er å anse som brudd på regelverk. Vi viser til
tilbakemelding fra Veidekke Industri AS av 31.08.2018.
I dialog med Miljødirektoratet har vi kommet fram til at vi vil endre vår vurdering og at
avvikene blir endret til anmerkninger. Vi viser til anmerkning 1 og 2 i denne rapporten,
som er endret fra forrige rapport. Rapporten forøvrig er uendret mht de funn som ble
gjort under tilsynet.
Fylkesmannen i Oppland Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Besøksadresse: Rosenlund Kontorbygg, Gudbrandsdalsvegen 186 Telefon: 61 26 60 00 Org. nr.: 970 350 934
E-post: fmoppost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Oppland

Fylkesmannen i Oppland avdekket ingen avvik og ga 6 anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Avvik:


Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

Virksomheten har ikke etablert en plan for håndtering og disponering av
masser fra produksjonen som lagres over tre år.

Virksomhetens dokumentasjon for plassering og bruk av innleide
midlertidige knuseverk kan forbedres.

Rutiner for målinger av utslipp til vann kan forbedres.

Drivstofftank for diesel har mangelfull merking

Farlig avfall har blitt deklarert på feil organisasjonsnummer.

Restbetong kan ha blitt lagret over tre år.
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
11. september 2018 Stein Egil Granli

Vebjørn Knarrum

dato

miljøverndirektør

kontrollør
Fylkesmannen i Oppland

Kopi av rapporten sendes til:
 Gjøvik kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Veidekke Industri AS PG Lillehammer P&G
Organisasjonsnr.: 917943915

Eies av:

Bransjenr. (NACE-kode): 08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og
kaolin
Kontrollert enhet
Navn:

Veidekke Industri AS - Åndalen pukkverk

Anleggsnr.: 0502.099.I.FMOP

Kommune: Gjøvik

Fylke: Oppland

Anleggsaktivitet: Pukkverk
Tillatelse gitt:

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 Pukkverk 2018.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Prosess og renseutstyr
 Utslipp til luft
 Utslipp til vann





Sedimenter og grunnforurensning
Avfall
Tanklagring

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
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser
derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.
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4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 9.
august 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 Veidekke Industri AS - Åndalen
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 Oppland. 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 Oppland (jf. offentleglova).

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

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomheten har ikke etablert en plan for håndtering og disponering av masser fra
produksjonen som lagres over tre år.
Kommentarer:
Virksomheten oppgir at det oppstår betydelige mengder av massefraksjon 0-4 og delvis
4-8, som er vanskelig å omsette og som blir lagret over lang tid, dvs over tre år. Vi fikk
oppgitt at anslagsvis 30 000 tonn var på lager. Disse fraksjonene kan brukes til
avslutning i pukkverket mm. Fylkesmannen vurderer at det er hensiktsmessig at det
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framgår av virksomhetens internkontroll hvor disse massene lagres og beskrivelser rundt
framtidig disponering av disse massene.

Anmerkning 2
Virksomhetens dokumentasjon for plassering og bruk av innleide midlertidige knuseverk
kan forbedres.
Kommentarer:
Virksomheten oppgir at det leies inn midlertidige knuse/sikteverk etter behov, anslagsvis
2-3 ganger per år og at varigheten kan være så lenge som 2-3 måneder. Fylkesmannen
vurderer at dette er forhold ved pukkverket som kan ha miljømessig betydning for
omgivelsene i form av vesentlige bidrag til utslipp til luft mht støy og støv. Støymålinger
ved anlegget i 2012 viser at støykrav overholdes ved drift av de faste etablerte knuseog sikteverkene. Det kan imidlertid være påregnelig at påvirkningen fra innleide
knuseverk og sikteverk kan ha betydning for om kravene til støy og støv blir overholdt.
Det bør framgå av virksomhetens internkontroll at det er rutine for å plassere
midlertidige knuseverk på faste plasser slik at støybildet på anlegget er forutsigbart.

Anmerkning 3
Rutiner for målinger av utslipp til vann kan forbedres.
Kommentarer:
Virksomheten gjennomfører målinger av utslipp til vann i nærliggende bekk for å
kontrollere innhold av suspendert stoff. Rutinen bør forbedres ved å angi hvor
vannprøver tas ut og angi hvor aktuelle utslippspunkter fra pukkverket er. Under tilsynet
var det ett avløpsrør som var ført ut mot bekkedalen under en vei inne på anlegget, som
kan føre med seg finstoff ved mye nedbør.

Anmerkning 4
Drivstofftank for diesel har mangelfull merking
Kommentarer:
Dieseltank på 10 m3 og evt aktuelle rørdeler skal merkes i henhold til krav i
forurensningsforskriften § 18-6 bokstav g).

Anmerkning 5
Farlig avfall har blitt deklarert på feil organisasjonsnummer.
Kommentarer:
Vi fant ikke opplysninger på Avfallsdeklarering.no om deklarert farlig avfall fra Åndalen
pukkverk i forkant av tilsynet. Under tilsynet ble det avdekt at farlig avfall fra anlegget
har blitt deklarert på et annet organisasjonsnummer for Veidekke Industri AS.
Virksomheten må sikre at farlig avfall blir korrekt deklarert.
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Anmerkning 6
Restbetong kan ha blitt lagret over tre år.
Kommentarer:
Virksomheten mottar restbetong fra en lokal betongprodusent og vi fikk opplyst at slike
masser kan ha blitt lagret mer enn tre år. Kravet til maksimal lagringstid dersom avfallet
skal gjenvinnes eller behandles er tre år. Virksomheten må sørge for å ha rutiner som
gjør det mulig å ha oversikt over lagringstid for masser som mottas.

8. Andre forhold
Veidekke Industri AS har tillatelse etter forurensningsloven fra 04.07.2000 for mottak av
bygg- og rivningsavfall ved Åndalen pukkverk. Fylkesmannen har bedt virksomheten ta
opp til vurdering behovet for å opprettholde denne tillatelsen. Dette er basert på at de
massene som virksomheten mottar, kan tas imot uten egen tillatelse eller
forurensningsloven, slik som ren betong, asfaltrester og rene gravemasser. Dersom
Veidekke Industri AS ønsker å videreføre tillatelsen, må det forventes at Fylkesmannen
krever en endring og fornyelse. Dette er med bakgrunn i at tillatelsen er gammel og at
det er behov for å vurdere vilkårene i tillatelsen på nytt. Med hjemmel i
forurensingsloven § 18 kan tillatelsen i alle tilfeller tilbakekalles eller endres når det har
gått 10 år etter at den ble gitt.
Siste støymålinger ved Åndalen pukkverk ble utført i 2012 i henhold til opplysninger fra
virksomheten. Det er bl.a. tatt ut betydelig med masse i pukkverket siden 2012 og det
kan være grunnlag for å gjennomføre en ny støykartlegging. En slik kartlegging bør også
omfatte vurdering av støy fra innleide midlertidige knuse/sikteverk.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:





Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

10. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Brosjyrer/infoark utdelt:
 Gebyr ved kontroll (TA-2608)
 Håndtering av farlig avfall (M284)
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