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Innlandet:
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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Asfaltfabrikken AS (Asfaltfabrikken
AS) den 6. juli 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om
faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Statsforvalteren i Innlandet avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.
Avvik:




Virksomheten har ikke laget en tilfredsstillende støykartlegging
Virksomheten overholder ikke deklareringsplikten for farlig avfall

Anmerkninger:

Avvikssystemet kan forbedres
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Asfaltfabrikken AS
Organisasjonsnr.: 995869225

Eies av: 995750589

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

Anleggsnr.: 3407.0002.03

Kommune: Gjøvik

Fylke: Innlandet

Anleggsaktivitet: Asfaltverk
Tillatelse gitt: 20.10.2015

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte
industritilsyn for i år.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Prosess og renseutstyr
 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.
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3. Oppfølging etter inspeksjonen

Asfaltfabrikken AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.
Statsforvalteren forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar
med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.
Vi anser med dette oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 24. juni
2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren 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.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Asfaltfabrikken AS bli ilagt et gebyr på
kr 13 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. 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 forøvrig til forurensningsforskriftens
kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i
forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til
Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Innlandet. Statsforvalteren 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 Statsforvalteren
i Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten har ikke laget en tilfredsstillende støykartlegging
Avvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven – Asfaltfabrikken AS, Amsrud i Gjøvik, punkt
7.2.
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Kommentarer:
Virksomheten skal i samarbeid med Amsrud Pukkverk gjøre en støysonekartlegging for
industriområdet. Kartleggingen skal inkludere støy fra alle mulige støykilder på lokaliteten.
Det ble i forbindelse med detaljreguleringsplanen for masseuttaket utarbeidet en
støyberegning. Denne er utført av Berg Knudsen AS og datert 30. mai 2017. Dette er imidlertid
en støyberegning som forholder seg til den framtidige plan om å flytte støyende aktivitet lenger
inn og ned i uttaket, dvs. en beregning basert på at støykildene er plassert annerledes enn der
støykildene er plassert i dag. Støy fra asfaltverket er heller ikke inkludert. I tillegg er
støyberegningene utført på bakgrunn av andre og mer lempeligere krav enn støykravet i
tillatelsen fra Statsforvalteren.
Det foreligger derfor ikke pr. dags dato en slik støysonekartlegging som tilfredsstiller kravet satt i
utslippstillatelsen. Virksomheten har nå fått utført en støymåling der alle støykilder er inkludert
og rapporten med støysonekartleggingen forventes ferdigstilt i løpet av august måned. Avviket
anses derfor som lukket når denne rapporten foreligger.

Avvik 2
Virksomheten overholder ikke deklareringsplikten for farlig avfall
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-12
Kommentarer:
Farlig avfall skal i henhold til avfallsforskriften § 11-8 leveres til godkjent mottak minst en
gang i året så fremt den totale mengden overstiger ett kg. Ved levering til mottak eller
transportør skal virksomheten oppgi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse,
innhold og egenskaper i henhold til § 11-12 i samme forskrift. Det innebærer at
virksomheten der det farlige avfallet oppstår har en deklarasjonsplikt.
Asfaltfabrikken leverer sitt farlige avfall sammen med farlig avfall fra Amsrud Pukkverk
(Maskinservice AS) via Ragn-Sells som etter avtale henter avfallet fra en farlig-avfalls
konteiner på industriområdet. Men alt farlig avfall fra industriområdet blir deklarert på
Maskinservice AS. Asfaltfabrikkens farlige avfall skal deklareres på egen virksomhet, jf.
avfallsforskriften § 11-12.
Statsforvalteren vil understreke at utover dette med feildeklarering har vi ingen ting å
utsette på oppbevaringen og avhendingen av farlig avfall på industriområdet.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Avvikssystemet kan forbedres
Kommentarer:
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Asfaltfabrikken har et fungerende avvikssystem, men det mangler definisjoner på hva som er
avvik knyttet til ytre miljø. Kvalitetssystemet til eierbedrift Stange Asfalt skal gjennom ISOsertifisering for NS-9001 og NS-14001, noe som innebærer at avvikssystemet for
Asfaltfabrikken vil bli oppdatert og avviksdefinisjoner likeså. Statsforvalteren vil påpeke
viktigheten av at man i virksomheten har en omforent forståelse for hva avvik knyttet til ytre
miljø er og at ev. avvik meldes inn i avvikssystemet og får sin behandling der.

8. Andre forhold

Virksomheten har mottak for returasfalt i tillegg til egen asfaltproduksjon. Returasfalten
kvernes ned og leveres stort sett til bruk som bærelag og forsterkningslag på vei (ubunden
bruk). Virksomheten har avtale med KFA om årlige analyser av returasfalt for å avdekke ev.
innhold av tjærestoffer (PAH).
Virksomheten planlegger for å ta i bruk et nytt asfaltverk som skal flyttes lenger inn i
massetaket. Ved flytting av asfaltverket må virksomheten sende nytt meldeskjema til
Statsforvalteren samt oppdatere sin støysonekartlegging. Meldeskjema fins her:
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/skjulte-sider/Skjema-forurensning/Meldingetter-forurensningsforskriften-kap-24---asfaltverk/
Virksomheten er i gang med å sette opp nytt verksted og eget område for vasking av biler.
Dette skal kobles til oljeutskiller i henhold til krav i utslippstillatelse og reguleringsplan.
Virksomheten har jevnlig kontakt med beboerne i nærområdet og har oppgitt sin
kontaktinformasjon til de nærmeste naboene og lederen i velforeningen.
For å dempe støybidrag fra asfaltverket har virksomheten kapslet inn elektromotorer på
asfaltverket. I tillegg bygges det en større jordvoll rundt deler av industriområdet for å
skjerme naboer mot luftforurensning.

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)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:


Miljørisikovurdering
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10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Brosjyrer/infoark utdelt:
 Avfallsdeklarering.no (M421/2015)
 Farlig avfall fra virksomheter (TA-2945)
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