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Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
Stian Brenden 2018/4936 
 Saksbehandler: 
 Line Andersen 
    

 
 
 

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Rondablikkdokka 
midlertidig pukkverk i forbindelse med VA-prosjekt  
Kontrollnummer: 2018.064.I.FMOP  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Stian Brenden, daglig leder  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Siw Anita Killi, HMS-leder  

Fra Fylkesmannen i Oppland: 
Line Andersen  
 
Andre deltagere fra Fylkesmannen i 
Oppland: 
Linn Christin Myhrer Rueslåtten  

 
 
I tillegg deltok følgende fra Nord-Fron kommune: 
Tom Henning Nyheim og Eirik Kvernes (avdelingsingeniører, Teknisk drift) og Anders 
Nybakken (plan- og miljøkonsulent). 
 

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Rondablikkdokka (midlertidig 
pukkverk i forbindelse med VA-prosjekt) den 24.08.2018. Rapporten er å anse som 
endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten 
er mottatt. 
 
Fylkesmannen i Oppland avdekket 2 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.   
 
Avvik: 

 Virksomheten har ikke måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og 
utslipp til vann og støy 
 Det foreligger ingen støyvurdering for virksomheten ved Rondablikkdokka 
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Anmerkninger: 

 Virksomheten var ikke oppmerksom på kravet om støvnedfallsmålinger 
 Virksomheten har forbedringspotensial når det gjelder rutiner rundt 
levering og deklarering av farlig avfall 

 
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4. 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
18. september 2018 Line Andersen Vebjørn Knarrum 
dato kontrollør  miljøverndirektør 
 Fylkesmannen i Oppland 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Nord-Fron kommune 
 
 
 

 



Inspeksjonsrapport 2018.064.I.FMOP   Side 3 av 7 
Versjon 2018.01.09

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: STIAN BRENDEN MASKINSERVICE AS  

Organisasjonsnr.: 977103673  Eies av: 986925112  

Bransjenr. (NACE-kode): 43.120 - Grunnarbeid  

 
Kontrollert enhet 

Navn:   Rondablikkdokka, midlertidig pukkverk i forbindelse 
med VA-prosjekt 

Anleggsnr.:  0516.0041.01 

Kommune: Nord-Fron  Fylke: Oppland  

Anleggsaktivitet: Midlertidig anleggsvirksomhet   

Tillatelse gitt:   Sist endret:   
 
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon 
for pukkverk. 
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Inspeksjonstema

 Internkontroll 
 Prosess og renseutstyr 
 Utslipp til luft 
 Utslipp til vann 

 Sedimenter og grunnforurensning 
 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 
 

 Stian Brenden Maskinservice AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i 
denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Stian Brenden 
Maskinservice AS innen 12. oktober 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser 
hvordan avvik er rettet.  
 
 Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan 
anmerkningene er vurdert, eventuelt hvordan forholdet vil bli fulgt opp. 
 
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoppost@fylkesmannen.no) til 
Fylkesmannen i Oppland v/Line Andersen. 
 
 
 
4. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 24. 
august 2018.  Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen 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 og 
39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Stian Brenden Maskinservice AS bli 
ilagt et gebyr på kr. 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 
39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 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, jf. § 28 i forvaltningsloven. 
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men 
sendes via Fylkesmannen i Oppland. Fylkesmannen 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. Offentlighet i forvaltningen 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til 
Fylkesmannen i Oppland (jf. offentleglova).  
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6. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Virksomheten har ikke måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og utslipp til vann 
og støy 
 
Avvik fra:  
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 30-9 bokstav c 
annet ledd (måling og beregning av utslipp, generelle bestemmelser) 
 
Kommentarer: 
Virksomheter som driver pukkverk med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal 
gjennomføre støvnedfallsmålinger i henhold til forurensningsforskriften § 30-9 bokstav a.
Videre skal det gjennomføres representative målinger og beregninger av utslipp til vann 
og støy i omgivelsene i henhold til § 30-9 bokstav b. For midlertidige/mobile pukkverk 
skal slike målinger gjennomføres innen 8 uker etter oppstart.  
 
Virksomheten skal videre ha et måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og utslipp 
til vann og støy som skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll i henhold til 
forurensningsforskriften § 30-9 bokstav c annet ledd. Formålet med målingene er å 
dokumentere at gitte krav i forurensningsforskriften kapittel 30 (forurensninger fra 
produksjon av pukk grus, sand og singel) overholdes. 
 
Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har noe måleprogram for 
kontrollmåling av støvnedfall og utslipp til vann og støy for pukkverksdriften ved 
Rondablikkdokka. Virksomheten har heller ingen rutiner på å utarbeide slike 
måleprogram. 
 
 
Avvik 2 
Det foreligger ingen støyvurdering for virksomheten ved Rondablikkdokka 
 
Avvik fra:  
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 30-9 bokstav b 
(måling og beregning av utslipp, utslipp til vann og støy) 
 
Kommentarer: 
For pukkverk som etableres nærmere enn 200 meter til nærmeste nabo skal det 
foreligge en støyvurdering før oppstart, jf. også krav i forurensningsforskriften § 30-11 
om meldeplikt (støyvurdering skal legges ved meldingen dersom pukkverk etableres 
nærmere enn 200 meter til nabo). 
 
Pukkverket som er etablert på Rondablikkdokka ligger kun 140 meter fra nærmeste 
nabo, men det forelå likevel ingen støyvurdering.
 
 
 



Inspeksjonsrapport 2018.064.I.FMOP   Side 6 av 7 
Versjon 2018.01.09

7. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 
 
Anmerkning 1 
Virksomheten var ikke oppmerksom på kravet om støvnedfallsmålinger og målinger av 
utslipp til vann 
 
Kommentarer: 
Virksomheter som driver pukkverk med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal 
gjennomføre støvnedfallsmålinger i 30-dagers intervaller i henhold til 
forurensningsforskriften § 30-9 bokstav a. Måleperioden skal vare minst et år (eventuelt 
kortere dersom pukkverksdriften avsluttes før) og skal ikke avsluttes før målingene 
dokumenterer at kravene i forurensningsforskriften § 30-5 overholdes. For 
midlertidige/mobile pukkverk skal slike målinger gjennomføres innen 8 uker etter 
oppstart. Nedfallsmålingene skal planlegges og utføres av uavhengig konsulent. 
 
Virksomheter som driver pukkverk skal videre gjennomføre representative målinger av 
utslipp til vann for å dokumentere at kravene i forurensningsforskriften § 30-6 
overholdes. I henhold til § 30-6 kan prosessvann slippes til resipient dersom 
maksimalkonsentrasjonen av faststoff/suspendert stoff (SS) i utslippspunktet er under 50 
mg/l og dersom utslippet ikke medfører til nedslamming i resipienten. Dersom utslippets 
innhold av SS er for høyt til å tilfredsstille disse kravene, skal prosessvannet renses før 
det slippes til resipient, f.eks. gjennom filtrering i grunnen, sedimentasjonsbasseng eller 
sedimentasjonskontainer. For midlertidige/mobile pukkverk skal målinger av utslipp til 
vann gjennomføres innen 8 uker etter oppstart. Prøvetaking og måling av utslipp til vann 
skal være kvalitetssikret og bør derfor også gjennomføres av en uavhengig konsulent. 
 
Pukkverket ved Rondablikkdokka hadde kun vært i drift i overkant av en uke da 
Fylkesmannen var på tilsyn.
 
 
Anmerkning 2 
Virksomheten har forbedringspotensial når det gjelder rutiner rundt levering og 
deklarering av farlig avfall 
 
Kommentarer: 
Virksomheter som genererer farlig avfall plikter å levere dette årlig, så lenge den totale 
mengden farlig avfall overskrider 1 kg. Virksomheten har et selvstendig ansvar for alt 
farlig avfallet som genereres blir levert og deklarert på korrekt måte, jf. forskrift om 
gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§ 11-8 og 11-12. Farlig avfall 
skal blant annet deklareres på den virksomheten der det farlige avfallet oppsto.  
 
Virksomheten har rutiner på å levere og deklarere farlig avfall som f.eks. slam fra 
oljeutskillere og annet oljeholdig avfall. Men et søk på www.avfallsdeklarering.no viser at 
ikke alt farlig avfall som oppstår ved virksomheten er deklarert med Stian Brenden 
Maskinservice AS som avfallsprodusent slik det skal. Det gjelder blant annet spillolje, 
som virksomheten leverer til Thorvaldsen, og batterier, som leveres på miljøstasjon. 
Virksomheten bør ut fra dette foreta en gjennomgang av sine rutiner for levering og 
deklarering av farlig avfall.

http://www.avfallsdeklarering.no/
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8. Andre forhold 
Når det gjelder utslipp til vann, har virksomheten anlagt en grøft for rensing av eventuelt 
sig av overflatevann fra pukkverket til Årvillingsbekken, med fem meter urørt terreng 
mot bekken, i henhold til krav fra Nord-Fron kommune. Under tilsynet så vi ingen tegn til 
direkte utslipp av partikkelholdig vann til bekken. Vi gjør likevel oppmerksom på at 
virksomheten er ansvarlig for å gjennomføre eventuelle målinger jf. § 30-9 dersom 
prosessvann siger til eller slippes direkte ut i resipienten (for å dokumentere at 
konsentrasjonen av suspendert stoff er under 50 mg/l), samt fortløpende å vurdere 
behov for andre rensetiltak for å hindre nedslamming jf. forurensningsforskriften § 30-6. 
 
 

  
Grøft langs området med pukkverksdrift i ca. 5-meters avstand fra Årvillingsbekken (bildet til venstre). 
Årvillingsbekken mot Årvillingen (bildet til høyre). (Foto: Line Andersen, Fylkesmannen i Oppland.) 

  
 
 
 
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) 
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 
 
 
 


