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Vedtak om tiltak - varsel om tvangsmulkt
Statsforvalteren vil vedta tvangsmulkt på kr 1 500 000,- dersom Veidekke industri as avdeling
Kristiansund ikke har bygd inn ferdigvareanlegget og satt i drift luktrenseanlegg innen 1. februar
2022.
Bakgrunn
Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Veidekke industri as avdeling Kristiansund den 11.
november 2020. Formålet med tilsynet var å følge opp hvordan virksomheten håndterer sin
luktpåvirkning på nærområdet. Statsforvalteren og Kristiansund kommune har i de siste årene
mottatt mange henvendelser fra innbyggere i Kristiansund som er plaget av lukt som de mener
stammer fra asfaltproduksjonene. Etter tilsynet ble Veidekke Industri pålagt å lage en tiltaksplan
som skulle vise hvordan Veidekke Industri skulle redusere sin luktpåvirkning på nærmiljøet.
Med bakgrunn i tiltaksplanen vi mottok fra Veidekke industri, vedtok Statsforvalteren i april 2021 at
virksomheten skulle gjennomføre det foreslåtte tiltaket som var å bygge inn ferdigvareanlegget. Det
ble også vedtatt frister for rapportering og frist for ny luktkartlegging.
Frist for innbygging av ferdigvareanlegget ble satt til 31. oktober 2021, ny luktkartlegging skulle også
gjennomføres innen to uker etter at anlegget var ferdigstilt. Veidekke Industri skulle også rapportere
framdrift til Statsforvalteren 1. juli 2021 og 15. september 2021.
Veidekke Industri sine tilbakemeldinger til Statsforvalteren.
I tilbakemelding fra Veidekke Industri den 09. juli 2021 skriver dere at dere ikke har mottatt noen
tilbud fra deres utvalgte leverandører og at det skyldes utfordringer knyttet til korte frister for
oppdraget og problemer med å få tak i materiell.
I tilbakemelding fra Veidekke Industri den 24. september 2021 skriver dere at dere ikke har fått
konkrete tilbud på jobben med å bygge inn anlegget. Dere skriver også i tilbakemeldingen at dere
håper å ta en beslutning på valg av leverandør i løpet av 2-3 uker.
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Dere beskriver videre at dere har gjort forsøk med luktreduserende tilsetningsstoff og har i den
forbindelse gjort nye luktmålinger som dere forventer å få svar på i uke 39.
Statsforvalteren sin vurdering
Luktrapporten fra Sintef Norlab som ble ferdigstilt februar 2020 som ble gjennomgått under tilsynet
i 2020, viser at Veidekke Industri har store overskridelser av luktgrensen som er satt i virksomhetens
utslippstillatelse. Virksomheten er også kjent med svært mange klager på lukt fra innbyggere i
Kristiansund over flere år.
Det er snart ett år siden Statsforvalteren gjennomførte tilsyn i virksomheten og vi kan ikke se at
Veidekke Industri i tilstrekkelig grad har jobbet for å redusere sine luktutslipp. For å sikre framdrift i
virksomhetens tiltak med å redusere luktutslipp vurderer vi derfor at det nå er nødvendig å varsle
tvangsmulkt.
Vi ser at fristen for å bygge inn anlegget som var innen utgangen av oktober med stor sannsynlighet
ikke vil bli overholdt. Et av vilkårene for å kunne bruke tvangsmulkt er at det skal være mulig for den
ansvarlige å unngå tvangsmulkten.
Vi vil derfor vedta tvangsmulkt dersom Veidekke industri ikke har bygd inn ferdigvareanlegg og
satt i drift luktrenseanlegg innen 1. februar 2022.
Varslet om tvangsmulkt er knyttet til det fysiske tiltaket om å bygge inn ferdigvareanlegget og
montere tilstrekkelig luktrensing. Vi kan på dette stadiet ikke vurdere om innbyggingen vil være
tilstrekkelig til at virksomheten vil holde seg innenfor utslippsgrensen for lukt som er satt i tillatelsen.
Det må derfor gjøres nye luktundersøkelser og ved behov gjøres nye tiltak. Eventuelle behov for
flere tiltak vil bli fulgt opp i videre saksgang.
Ombyggingen av ferdigvareanlegget omfatter ikke lasting av asfalt til båt. Virksomheten plikter å
starte og gjennomføre de tiltak som er nødvendig for at luktgrensen i tillatelsen blir overholdt; også
ved lasting til båt. Veidekke må derfor parallelt jobbe videre med tiltak som sikrer at virksomheten
overholder sin utslippstillatelse i 2022.
Varsel om tvangsmulkt
Veidekke Industri As avdeling Kristiansund må innen 1. februar 2022 ha ferdigstilt innbygging av
ferdigvareanlegg og satt i drift luktrenseanlegg. Som tidligere vedtatt skal det gjennomføres ny
luktkartlegging innen to uker etter at anlegget er satt i drift.
For å unngå at vi vedtar tvangsmulkt, må dere innen 1. februar 2021 ha sendt inn nødvendig
dokumentasjon på at ferdigvareanlegget er innbygd og at tilhørende luktrenseanlegg er satt i drift.
Hvis det ikke produseres asfalt i februar 2022 skal luktkartleggingen skje senest to uker etter
oppstart av driften. Anlegget skal være ferdigstilt innen 1. februar uavhengig om det produseres
asfalt eller ikke.
Vi varsler at tvangsmulkten vil være kr 1 500.000,Om dere har kommentarer til varslet, ber vi om at dere sender dette innen 20. oktober 2021
Kommentarer sendes til sfmrpost@statsforvalteren.no/ Statsforvalteren i Møre og Romsdal,
Postboks 2520, 6404 Molde.
Pålegget om luktreduserende tiltak er gitt fordi Veidekke i dag driver sin produksjon med vesentlig
større luktutslipp enn det som gjeldende tillatelse åpner opp for. Det vil si at bedriften har ulovlige
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utslipp. Følgelig er ikke pålegget om gjennomføring av tiltak et enkeltvedtak som kan påklages. Etter
1. februar 2022 vil vi vedta tvangsmulkt dersom dette pålegget ikke er etterlevd.
Et eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil være hjemlet i forurensningsloven § 73. Et vedtak om
tvangsmulkt kan påklages innen 3 uker etter at det er mottatt, men vedtaket vil ikke bli gitt utsatt
iverksetting dersom det blir påklagd.
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