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Vedtak om tiltak og rapportering 

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Veidekke industri as avdeling Kristiansund den 11.11.2020. 
Formålet med tilsynet var å følge opp hvordan virksomheten håndterer sin luktpåvirkning på 
nærområdet. Statsforvalteren og Kristiansund kommune har i 2019 og 2020 mottatt mange 
henvendelser fra innbyggere i Kristiansund som er plaget av lukt som de mener stammer fra 
asfaltproduksjonene. 
   
På oppdrag fra Veidekke har Sintef Norlab gjennomført en luktvurdering av anlegget. Prøvetakingen 
ble gjort 28.11.2019 og rapporten ble ferdigstilt 5.02.2020. Luktrapporten ble sendt til 
Statsforvalteren den 15.09.2020. Rapporten viste at Veidekke har store overskridelser av luktgrensen 
som er satt i tillatelsen fra Statsforvalteren.  
 
Under tilsynet som ble gjennomført 11.11.2020 ble det gitt følgende avvik:  
1. Virksomheten overholder ikke luktkravet i tillatelsen  
2. Miljørisikovurderingen er ikke god nok  
3. Avvikshåndteringssystemet er ikke godt nok  
 
Vi mottok en tilbakemelding fra Veidekke den 28.01.2021. Vi vurderte at tilbakemeldingen var god 
nok til at vi kunne lukke avvikene som var knyttet til avvikshåndtering og miljørisikovurdering. Når 
det gjaldt avviket som var knyttet til luktkravet i tillatelsen vurderte vi at tilbakemeldingen manglet 
nok detaljer til at vi kunne lukke avviket. Vi sendte derfor vedtak med krav om flere opplysninger i 
saken den 12.03.2021. Dette ble besvart den 25.03.2021 med tilleggsopplysninger den 07.04.2021. 
 
Tiltakene som er planlagt, er å bygge inn anlegget og montere luktrensekontainere. Det er ikke 
beskrevet tiltak for lasting til båt ut over den effekten man får ved å bygge inn ferdigvareanlegget.  
Trolig er det lasting til bil som pågår mange timer i døgnet som gir den største delen av luktbidraget.  
 
Statsforvalteren vil vurdere å pålegge tiltak for å redusere lukt når det lastes til båt når vi har fått 
svar på hvordan de tiltakene som er planlagt nå fungerer.    
 
Statsforvalteren vurderer at fremdriften som er skissert i tiltaksplanen er akseptabel. Hvis 
fremdriftsplanen blir fulgt vil innbyggingen av anlegget være ferdigstilt innen utgangen av oktober 
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2021. Innbyggingen av ferdigvareanlegget er et stort tiltak og vi har vurdert at vi må akseptere en 
frist som er realistisk for gjennomføring. Med tanke på luktulempe som oppleves i Kristiansund er 
det selvfølgelig ønskelig at prosjektet gjennomføres så raskt som mulig. 
 
For at Statsforvalteren skal kunne følge framdriften i prosjektet vedtar vi flere frister for 
rapportering. Vi vil vurdere å ilegge tvangsmulkt dersom pålegg vedtatt i dette brevet ikke 
gjennomført i henhold til vedtatte frister; jf § 73 i forurensningsloven.  
 
Vedtak 1 - prosjektering 

Dokument som inneholder prosjektering for innbygging av ferdigvareanlegg og 
tilførselsbaner samt påkobling til luktrenseanlegg skal sendes Statsforvalteren innen 
10.05.2021 

 
Vedtak 2 - statusrapportering  

Statusrapportering med oppdatering i forhold til vedtatt fremdriftsplan skal sendes til 
Statsforvalteren innen 01.07.2021 og innen 15.09.2021. For begge 
rapporteringstidspunktene skal det følge en fyldig bildedokumentasjon som underbygger 
rapportene. 

 
Vedtak 3 - Ferdigstillelse av anlegget 

Innbygging av ferdigvareanlegg og tilførselsbaner samt påkobling til luktrenseanlegg skal 
være ferdigstilt innen 31.10.2021.  

 
Vedtak 4 - Luktkartlegging  

Ny luktkartlegging skal gjennomføres så snart prosjektet er ferdig, og senest innen 
10.11.2021. Luktkartleggingen skal gjennomføres minimum to ulike dager med ulik drift:  

1. En dag som er representativ for driften der all asfalt blir transportert ut på bil. 
2. En dag der det skjer vesentlig uttransportering med båt. 

 
Dersom det ikke skal skipes ut asfalt i perioden 31.10.2021 – 10.11.2021, skal det 
gjennomføres luktkartlegging ved første utskiping av asfalt.  
 
Driften av anlegget skal dokumenteres med produksjonsjournal for de dagene 
luktkartleggingen gjennomføres. For at Statsforvalteren skal kunne vurdere om dagen for 
luktkartleggingen er representativ skal den sammenlignes med middelproduksjon i en 
normal måned, for eksempel august. 

 
Fristene som er satt harmonerer i stor grad med det dere har formidla som egne målsettinger i 
tidligere korrespondanse, så vi regner med at det skal være realistisk å få gjennomført 
utbedringstiltakene og få utført nye luktkartlegginger innen utgangen av 2021.  
 
Vi forventer at luktproblem knyttet til biltransport skal være eliminert når disse tiltakene er 
gjennomført og gode rutiner er etablert. Vi er usikre på om luktproblem knyttet til båttransport av 
asfalt fremdeles vil være så store at det er behov for ytterligere tiltak knyttet til denne aktiviteten. 
Det kommer vi tilbake til når vi har fått tilsendt rapport fra luktkartleggingene.  
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Vedtakene er fattet med hjemmel i §§ 49 og 51 i forurensningsloven og kan påklages til 
Miljødirektoratet innen 3 uker etter at brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage 
bør begrunnes og skal sendes Statsforvalteren. 
 
Med hilsen 
 
Ulf Lucasen (e.f.) 
assisterende miljøverndirektør 

  
 
Christian Dahl 
fagleiar forureining 
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