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Søknad om mellomlager av returasfalt 
 

 

Innledning: 

Bulldozer Maskinlag Produksjon AS (BMP) søker med dette om tillatelse til å etablere 

mellomlager av returasfalt i Karihaugen massetak, g.nr. 16 b.nr.169, 8400 Sortland. 

 

Området i Karihaugen massetak disponeres av BMP. Virksomheten utfører daglig knusing 

og mellomlagring av tilslag til veg-, bygg- og anleggsformål. I tillegg selger vi fyllmasser 

og knuste fraksjoner til private foretak, offentlige virksomheter og privatpersoner.  

 

Vi mottar ukentlige henvendelser fra entreprenører og offentlige virksomheter som 

ønsker å levere asfaltavfall fra f.eks. saneringsprosjekter og utskifting av asfalterte veier, 

parkeringsplasser etc. 

 

Pr. i dag er det ikke noe godkjent mottak i nærområdet og næringslivet i regionen må 

kjøre ca. 40 km med lastebil for å levere asfalt. Ofte er det små mengder per leveranse, 

noe som kan føre til at ikke alle leverer nevnte masser til godkjent 

mellomlagringsmottak. Knust asfalt vil bli gjenbrukt til vegformål. 

 

Vårt masseuttak i Karihaugen har godkjent vekt. Dette gjør at vi kan dokumenterer og 

kontrollere innveide- og utkjørte masser. I tillegg eier vi en slagknuser som er innkjøpt til 

dette formålet. 

 

BMP ønsker med denne søknaden å sikre en bærekraftig utvikling av gjenbruk av asfalt i 

vår region, og motvirke at nevnte fraksjoner blir behandlet som avfall. Etter vårt skjønn 

er Karihaugen et egnet sted for denne type aktivitet. En godkjenning av denne søknaden 

vil etter vår oppfatning føre til at entreprenører har mulighet å bli kvitt nevnte masser på 

en forsvarlig og lovlig måte. 

 

 

 

Søknad: 

I vår søknad har vi tatt utgangspunkt i forskrift om begrensing av forurensning - 

forurensingsforskriften § 36-2.  

 
 

 

 
  



1. Søkerens navn og adresse, 

 
Bulldozer Maskinlag Produksjon AS, 

Markveien 32, 
8402 Sortland 

 

Tlf.: 76 11 08 00 
Tlf.: Kontaktperson – Andreas Stenkjær: 95 19 55 48 

  

2. Entydig angivelse av den eller de eiendommer hvor virksomheten foregår: 
G.nr: 16 / B.nr: 12 - Sortland, Nordland (1870). 

Se Vedlagt kart 
 

 

3. Redegjørelse for forholdet til eventuelle oversikts- og reguleringsplaner: 
For Karihaugen Massetak gjelder: 

-Reguleringsbestemmelser med reguleringsplan vedtatt 10.06.2004. 
-Godkjent Driftsplan og Konsesjon. 

 

 
4. Beskrivelse av anlegget, arten og omfanget av virksomheten og den 

teknologi som er valgt: 

 
Støy:  

BMP produserer årlig 300 000 tonn med pukk i Karihaugen massetak. Karihaugen 
massetak ligger et godt stykke utenfor tettbygd strøk og har av den grunn en 

geografisk fordelaktig plassering vedr. støy. Det er pr dato ikke registrert klage på 

støy fra offentlige- eller private aktører. Den daglige produksjonen, som skyldes 
sortering, knusing og tipping av stein vil være konstant med den driften som 

virksomheten gjennomfører pr. dato. 
 

 

Støv: 
Aktiviteten vil ikke medføre støvproblemer i nærområdet. Nærmeste bolighus er 900 

meter i luftlinje fra massetaket og nærmeste hytte ligger 550 meter fra området. 
Det er montert støvdempende tiltak på våre knusere. Dette gjelder også 

asfaltknuseren. 

 
Driftsrutiner: 

BMP gjennomfører daglig drift i ukedagene mellom kl. 07.00 og 16.00. Virksomheten 

er skiltet og avstengt med port, slik at ikke uvedkommende kan komme utenom 
vanlig åpningstid for å levere masser.  

 
 

Typer avfall/ mengder 

BMP presiserer at søknaden gjelder tillatelse til mellomlager av returasfalt. 
Vi henviser til Kontrollordningen for asfaltgjenvinning (KFA) som jevnlig tar prøver av 

gjenbruksasfalt. KFA bekrefter gjennom sine funn at det er meget uvanlig å finne 
tjæreasfalt på gjenbruksmottak. I tillegg har KFA gjennomført studier som viser at 

utlekking fra gjenbruksasfalt er lav.  

Vi ønsker å søke om en årlig innlevering på 3000 tonn til mellomlager. 
 

  



 

 
5. Oversikt over råstoffer og hjelpestoffer: 

Råstoffet som kommer inn på mellomlager vil være flakasfalt av forskjellig kvalitet. 
 

6. Beskrivelse av energikilder, forbruk av energi og energi som genereres av 

virksomheten: 
Asfaltknuseren er en slagknuser som drives i sin helhet av fossilt brensel. 

 

7. Beskrivelse av alle utslipp til luft, vann og grunn som virksomheten kan 
forårsake og hvilken virkning denne kan få: 

 
 

8. Redegjørelse for miljøtilstanden i området der virksomheten ligger: 

Området er regulert som massetak for fjellmasser. Massetaket ligger på nedsiden av 
et vannverk. Nedslagsfeltet for vannverket ligger på øversiden av vannverket og blir 

derfor ikke berørt av virksomheten. 
Det er ikke registrert elver og bekker i planområdet. Overflatevannet siger inn i 

undergrunnen eller blir ført til åpne grøfter. 

 
9. Oversikt over interesser som antas å bli berørt av virksomheten, herunder 

en oversikt over hvem som bør varsles, jf. § 36-4 og § 36-5: 

Sortland kommune 
 

 
10. Beskrivelse av tiltak for å begrense generering av avfall, herunder 

muligheter for gjenvinning, og øvrig håndtering av avfall: 

 
11. Beskrivelse av teknikker som kan forebygge eller begrense forurensning og 

skadevirkningene av denne: 
 

 

12. Beskrivelse av andre tiltak for å ivareta prinsippene fastlagt i § 36-8: 
Høring - Forhåndsvarsel til allmennheten: 

 
 

13. Forslag til måleprogram for utslipp til det ytre miljø: 

Bulldozer Maskinlag Produksjon AS (BMP) har kontaktet Kontrollordningen For 
Asfaltgjenvinning (KFA) www.asfaltgjenvining.no for å få faglige råd og innspill til 

denne søknaden. 

 
Ved et godkjent mellomlager vil BMP innrapportere lageret til KFA, og sende inn årlige 

rapporter til KFA om mottatte, anvendte og lagrede mengder returasfalt. Dette for å 
medvirke til et nasjonalt miljøregnskap knyttet til returasfalt. 

 

Vi vil også rutinemessig sende inn prøver av returasfalt fra mellomlageret til KFA for 
kontroll av renhet på massene (sporbarhet på eventuell tilstedeværelse av PAH-

forbindelser). Vi er kjent med at KFA sender resultatene av alle slike gjennomførte 
analysene direkte til Fylkesmannen og kopi til aktuelt mellomlager uavhengig av 

resultatet av analysene. 

 
14. Henvisning til vedtak eller uttalelser fra offentlige organer som saken har 

vært forelagt. Se vedlegg: 

 
 

http://www.asfaltgjenvining.no/


15. Et sammendrag av konsekvensutredning der det skal være gjennomført, 

herunder oversikt over de vesentligste alternativer som søkeren har utredet: 
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