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Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

Dato:

Deres ref.:

Tromsø

2020/8410

4. september 2020

Harstad Maskin AS
Postboks 3156
9498 Harstad

Trym Botnmark

Saksbehandler:

May-Helen Holm

Tilsynsrapport

Tilsyn ved Blomjoten masseuttak-Harstad Maskin
Kontrollnummer: 2020.272.I.FMTF
Kontaktpersoner ved tilsynet:
Fra virksomheten:
Trym Botnmark
Andre deltagere fra virksomheten:
Elisabeth Vollestad Moe

Fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:
May-Helen Holm
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms
og Finnmark:
Anne Birte Tennøy

Resultater fra tilsynet
Denne rapporten omhandler resultatet fra tilsynet ved Blomjoten masseuttak-Harstad Maskin
(Blomjoten masseuttak-Harstad Maskin) den 26.- og 27.08.2020. Rapporten er å anse som
endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er
mottatt.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark avdekket ingen avvik, og ga 2 anmerkning(er) under tilsynet.
Avvik:



Det ble ikke funnet noen avvik under tilsynet.

Anmerkninger:

Det er ikke tatt hensyn til støy fra knusing av returasfalt i støyberegningen

Virksomheten kan forbedre definisjonen av avvik på ytre miljø på anlegget i
Blomjoten
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 3.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark Postadresse: Statens Hus, 9815 Vadsø
Besøksadresse: Damsveien 1 (Vadsø), Strandveien 13 (Tromsø) Telefon: 78 95 03 00 Org. nr.: 967 311 014
E-post: fmtfpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/troms-finnmark

4. september 2020
dato

May-Helen Holm
Per Kristian Krogstad
kontrollør
seksjonsleder
Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
Kopi av rapporten sendes til:
 Harstad – Hárstták kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Harstad Maskin AS
Organisasjonsnr.: 972120537

Eies av: 914329671

Bransjenr. (NACE-kode): 43.120 - Grunnarbeid
Kontrollert enhet
Navn:

Blomjoten masseuttak-Harstad Maskin

Anleggsnr.: 5402.0209.01

Kommune: Harstad – Hárstták

Fylke: Troms og Finnmark

Anleggsaktivitet: Pukkverk
Tillatelse gitt: 05.07.2017

Sist endret:

2. Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i, eller i medhold av
forurensningsloven, overholdes. Tilsynet er en oppfølging av alvorlig avvik gitt ved tilsyn 6. juni
2018.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Tilsynstema
 Mottakskontroll, mellomlagring og
knusing av returasfalt



internkontroll med søkelys på
miljørisikovurdering og
avvikssystemet

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet og gir ingen
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i samsvar med 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 tilsynet 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 tilsynet, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter tilsynet

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor
oppfølgingen etter tilsynet som avsluttet.
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4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 19. august
2020. Virksomheter skal betale gebyr for tilsyn utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i
forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og
oppfølging av tilsynet. Gebyrsatser for tilsyn av virksomheter etter forurensningsloven er
fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Blomjoten masseuttak-Harstad Maskin få
et gebyr på kr 13 300,- for tilsynet, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer
gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra
Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers 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 Troms og Finnmark. 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
Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under tilsynet.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:
Anmerkning 1
Det er ikke tatt hensyn til støy fra knusing av returasfalt i støyberegningen
Kommentarer:
Ved gjennomgang av støyberegninger kom det frem at virksomheten ikke har inkludert støy
fra knusing av returasfalt i beregningene. Det ble sagt under tilsynet at knusing av asfalt kan
skje parallelt med knusing av pukk ved anlegget, og det vil dermed kunne gi høyere
støybelastning fra anlegget. Virksomheten bør vurdere om det må gjennomføres en ny
støyberegning der knusing av asfalt er inkludert.
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Anmerkning 2
Virksomheten kan forbedre definisjonen av avvik på ytre miljø på anlegget i Blomjoten
Kommentarer:
Ved gjennomgang av avvikssystemet var det noe uklart hva virksomheten defineres som
avvik på ytre miljø på anlegget ved Blomjoten.

8. Andre forhold

Tilsynet var primært en oppfølging av alvorlig avvik gitt ved tilsyn 6. juni 2018.
På tilsynsdagen kontrollerte vi i tillegg vilkår i tillatelse for mottak, mellomlagring og knusing
av returasfalt, gitt 5. juli 2017.
På tilsynsdagen foregikk det knusing av returasfalt med innleid knuser og personell. Vi
observerte at det støver lite i prosessen, men at maskin og knusing gir et ekstra støybidrag til
driften i knuseverket.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for tilsynet 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)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
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