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Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
for mellomlagring av forurensede masser Veidekke Industri AS 

 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 
nr. 6, § 11 jf. § 16, og endret i medhold av § 18. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger 
gitt i søknad av 21.4.2016, og 6.8.2019, samt opplysninger fremkommet under behandlingen 
av søknaden. Vilkårene framkommer på de etterfølgende sidene. 
 
Tillatelsen gjelder fra dags dato. 
 
Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer den ønsker å foreta i 
forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig 
betydning. 
 
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 år etter at tillatelsen 
er trådt i kraft, skal bedriften sende Fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang 
slik at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen 
 
Bedriftsdata 
Bedrift / ansvarlig enhet Veidekke Industri AS avd hovedkontor 

Gnr./bnr. og beliggenhet Bynesveien 34B 

Postadresse Postboks 508 Skøyen, 0214 OSLO 

Kommune og fylke Trondheim, Trøndelag 

Org. nummer (bedrift) 913 536 770/ 974 288 648 

NACE-kode  38.220 Behandling og disponering av farlig avfall 

 
Fylkesmannens referanser 

Arkivkode Anleggsnr Tillatelsesnr Risikoklasse1 
2015/7515 og 

2018/7257 5001.0366.01 2016.0512.T 4 

 

Dato: 4.7.2016 Endret: 5.6.2020 

 
     Bjørnar Wiseth (e.f.) 
     direktør 

  
     Sigrid Lund Drage 
     seniorrådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 
 

1 Jf Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Miljødirektoratets arbeid med tillatelser og 
kontroll etter forurensningsloven 
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1. Rammer for tillatelsen 
Det tillates mellomlagring av inntil 50 000 tonn inerte mineralske masser pr år. 
Massene skal lagres ved Bynesveien 34 B (gnr. 417 bnr. 55) i Trondheim kommune.  
 
Ved vesentlige endringer skal bedriften søke om endring av tillatelsen, selv om 
utslippene ligger innenfor de fastsatte grensene. 
 
 
2. Generelle vilkår  
2.1. Internkontroll 
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende 
forskrift om dette2. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at 
bedriften overholder kravene i denne tillatelsen, forurensningsloven, 
produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde 
internkontrollen oppdatert.  
 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre 
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold ved anlegget. De ansatte må ha 
god kunnskap om mulige utslipp, og må arbeide aktivt gjennom egen kontroll for å 
hindre skade eller ulempe for miljøet, og for å forebygge at utslipp kan skje. 
 
Anlegget skal ha en stedlig representant som er ansvarlig i henhold til kravene i denne 
tillatelsen og generelle krav i forurensningsloven med forskrifter, samt ansvarlig for 
overvåking og vedlikehold av internkontrollen når det gjelder ytre miljø. 

2.2. Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig 
betydning, er regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen.  
 
Stoffene på prioritetslisten, oppført i vedlegg 1, er blant de mest helse- og miljøfarlige 
stoffene som er i bruk. Utslipp av disse stoffene er bare tillatt dersom de er så små 
at de må anses å være uten miljømessig betydning. Virksomheten skal være spesielt 
oppmerksom på eventuell fare for utslipp av stoffene på prioritetslisten. 
 
2.3. Overholdelse av grenseverdier  
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i 
utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger 
av normal drift i en slik grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  

2.4.  Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og 
avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte 
utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp, herunder støy og lukt, så 
langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av 
komponenter det ikke er satt spesifikke grenser for.  
 

 
2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 
(Internkontrollforskriften) 
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2.5.  Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå, og for å unngå utilsiktede 
utslipp skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha 
utslippsmessig betydning. Systemer/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være 
dokumentert. 

2.6. Tiltak ved økt forurensningsfare  
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare 
for økt forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å 
eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å 
redusere eller innstille driften.  
 
Bedriften skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som 
har eller kan få forurensningsmessig betydning. 
  
 
3. Utslipp til vann 
3.1. Utslippsreduserende tiltak 
Mellomlagring av forurensede masser skal ikke medføre utslipp til grunn og vann.  
 
3.2. Overflatevann  
Avrenning av overflatevann fra tilliggende arealer skal avskjæres og ledes utenom 
mellomlageret.  
 
3.3 Sigevann 
Eventuelt sigevann som dannes i mellomlageret må tilføres masse, som så leveres til 
godkjent mottak.  
 
 
4.  Særskilte krav til håndtering av forurensede masser 
4.1 Lagring 
Massene skal lagres på tett dekke under tak og skjermet fra vær og vind. Tett dekke 
må ha en slik helning at eventuelt sigevann ikke renner over kanten, alternativt at 
det etableres en kant rundt dekket. 
 
Virksomheten må til enhver tid ha kontroll med hvor mye masser som er 
mellomlagret og hvor massene kommer fra. Rene og forurensede masser må lagres 
adskilt. 
 
Mellomlageret skal være inngjerdet med låst port.  
 
Ved tillatelsens utløp skal samtlige masser være levert til godkjent mottak. 
 
4.2 Forurensningstilstand 
Før massene tillates mellomlagret skal det være utført utlekkingstester. Massene må 
oppfylle krav til inert avfall iht. avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II. Masser som 
overskrider grenseverdiene for inert avfall tillates ikke mellomlagret. 
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4.3 Spredning av fremmede- og svartelistede arter 
Virksomheten skal gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre spredning og 
etablering av fremmede- og svartelistede arter3 i forbindelse med transport og 
mellomlagring. 
 
 
5. Utslipp til luft 
Det skal utføres tiltak for å hindre støvflukt fra mellomlagringen, transport av masser 
inn og ut av mellomlageret, samt ved lasting av massene. Det vises til forskrift om 
bruk av kjøretøy § 3-3 om sikring av gods.  
 
Kjøretøy og veg skal i tørrværsperioder rengjøres for å redusere støvbelastningen til 
omgivelsene. Ved avslutning av mellomlageret skal området rengjøres.  
 
Utslipp av steinstøv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre 
at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk 
andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt. 
 

6. Grunnforurensning og forurensede sedimenter 
Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen eller 
til sjø som kan medføre nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.  
 
Bedriften plikter å ha kjennskap til eventuell eksisterende forurenset grunn på 
bedriftsområdet og forurensede sedimenter utenfor. Er det grunn til å anta at 
undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten 
varsles om dette. 
 
Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn eller 
forurensede sedimenter, trenger tillatelse fra forurensningsmyndigheten. 
 
 
7. Støy 
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke 
overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest 
støyutsatte fasade: 
 
 

Mandag-
fredag  

Kveld  
mandag-fredag  

Lørdag  Søndag Natt  
(kl. 23-07), 
alle døgn  

Natt  
(kl. 23-07), 
alle døgn  

55 Lden  50 Levening  50 Lden  50 Lden 45 Lnight  60 LAFmax  
Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld.  
Levening er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 23-07. 
Lnight er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23-07. 
LAFmax er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, 
målt/beregnet med tidskonstant ”Fast” på 125 ms.  

 
3 Jf. listen Fremmede arter i Norge – med Norsk svarteliste 2012. Listen finnes på www.artsdatabanken.no  

http://www.artsdatabanken.no/
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Aktiviteter som medfører fare for spesiell støy bør i størst mulig grad gjennomføres 
innenfor normal arbeidstid, dvs. mandag til fredag kl. 7-16. 
 
Støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy 
fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og 
lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra 
ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av 
grensene.  
 
Selv om virksomheten holder seg innenfor grenseverdiene, har bedriften likevel plikt 
til å redusere støy mest mulig. 
 
 
8. Avfall  
8.1 Generelle krav 
Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå 
at det dannes avfall som følge av virksomheten. Særlig skal innholdet av skadelige 
stoffer i avfallet søkes begrenset mest mulig.  
 
Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven, herunder avfallsforskriften4. Brenning av avfall er ikke tillatt. 
 
Avfall som oppstår i bedriften, skal søkes gjenbrukt i bedriftens produksjon eller i 
andres produksjon, eller – for brennbart avfall – søkes utnyttet til energiproduksjon 
internt/eksternt. Slik utnyttelse må imidlertid skje i overensstemmelse med 
gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, samt krav fastsatt 
i denne tillatelsen. 

8.2. Farlig avfall 
Det tillates ikke mottak og mellomlagring av farlig avfall. 
 
 
9. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 
9.1. Miljørisikoanalyse 
Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal 
vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt 
forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal 
dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt 
forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller 
utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen 
oppdateres. Miljørisikovurderingen skal sendes inn sammen med årsrapporten for 
2016. Innen 1.3.2017. 
 
Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt 
forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan 
medføre.  

 
4 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930. 
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9.2. Forebyggende tiltak 
På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. 
Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. 
Bedriften skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  

9.3. Etablering av beredskap  
Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende 
tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt 
forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten 
til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum 
en gang pr. år.  

9.4. Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende 
forskrift5. Bedriften skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike 
tilfeller.  
 
 
10.  Rapportering  
Bedriften skal innen 1.3 hvert år rapportere til Fylkesmannen. Følgende informasjon 
skal inngå i årsrapporten: 

- miljørisikovurdering (2017) 
- mengder masser som er kjørt inn til anlegget 
- mengder masser kjørt ut av anlegget 
- sluttdisponering av masser 
- eventuelle klager eller merknader på drift av mellomlager 
- dokumentasjon på prøvetaking av masser 
- avvik og evt. tiltak som er gjennomført for å korrigere forholdene 

 
 
11. Utskifting av utstyr  
Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjør det teknisk mulig 
å motvirke forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal 
Fylkesmannen på forhånd gis melding om dette.  
 
All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med sikte 
på å motvirke forurensning skal benyttes.  
 
 
12. Eierskifte 
Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen så snart som 
mulig og senest 1 måned etter eierskiftet.   
 
 
13. Nedleggelse 
Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal 
eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for 
forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter 

 
5 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
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nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til 
Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke 
forurensning. Fylkesmannen kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for 
dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.  
 
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, 
halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig 
måte, herunder at farlig avfall håndteres i henhold til gjeldende forskrift6. De tiltak 
som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder 
etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av 
disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) 
kjøper(e). 
 
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes 
i miljømessig tilfredsstillende stand igjen. 
 
Dersom det er ønskelig å starte opp igjen virksomheten, skal det gis melding til 
Fylkesmannen i god tid før start er planlagt. 
 
 
14. Tilsyn  
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som 
denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  
 

 
6 Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall 


