
  Fylkesmannen i Oppland     
  Miljøvernavdelinga 
     

 
 

Inspeksjonsrapport        
Inspeksjon ved Miljøkalk as avd Hole, Bøverbru 

 
 

 
Dato inspeksjon: 29.08.2018    Saksnr: 2018/4688  Dato rapport: 13.09.2018 
 

Kontaktpersoner ved inspeksjonen 
Kontaktperson fra virksomheten:   Fra Fylkesmannen i Oppland:  
Hans Martin Slåtsveen    Elin Hilde (kontrollør) 

 
Andre til stede fra virksomheten:  Fra Vestre Toten kommune: 
Karin Klemetsrud    Maria Lima og Kjell Arne Olsborg  (observatører) 
 

 
Informasjon om bedriften  (Kilde: Enhetsregisteret, Brønnøysund) 

 
Organisasjonsnr (underenhet): 973 237 578 

 
Eies av (org.nr): 882 153 002 
 

 
 

Navn og postadresse:   
Miljøkalk as avd Hole 538 

Besøksadresse: 
Bergsjøvegen 100 
 
 
 
Namn og postadresse:   
Avinor as, Postboks 150 
2061 Gardermoen 
 

Næringskode: 08.112 - Bryting av kalkstein, gips og kritt Anleggsnr*: 0529.0001.01 

Kommunenr og -navn, fylke: 0529 Vestre Toten kommune i 
Oppland 

Anleggsaktivitet*: Mineralsk industri, unntatt 
pukkverk 
 

- Tillatelse dato: 06.10.2016 
-  
-  
-  

Kontrollklasse*:  3 
 
 
 

        *Data fra egen database for forurensningsmyndighetene  
 

Bakgrunn for inspeksjonen 
Kontrollen er ledd i en landsomfattende kontrollaksjon overfor pukkverk. Det er også ført tilsyn med 
forhold som gjelder mineralindustri, da anlegget også produserer møllet kalk fra kalkstein på området. 
Uavhengig av pukkverksaksjonen var det viktig å kontrollere bedriften i år. Det foreligger tillatelse etter 
forurensningsloven med utslippsbegrensninger.   
 
Kontrolltema 
Kontrolltema er avfallhåndtering og utslipp til ytre miljø; utslipp til luft, vann og støy, og internkontrollen 
med vekt på risikovurdering, avviksbehandling og rutiner for å unngå forurensning.  
  
Krav som er kontrollert 
- Tillatelse til virksomhet fra Fylkesmannen i Oppland av 06.10.2016 
- Lov om forurensning og om avfall (forurensningsloven) § 7 om plikt til å unngå forurensning 
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap 11 om farlig avfall, håndtering, 

innlevering og deklarering  
- Forurensningsloven § 32 om næringsavfall 
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap 30 om krav til pukkverk   
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- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap 18 om Tanklagring av farlige 
kjemikalier og farlig avfall 

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 4 
om plikt til internkontroll, § 5 om innhold i og dokumentasjon av internkontrollsystemet   

 
På internettsiden www.regelhjelp.no er det oversikt over alle krav som gjelder helse, miljø og sikkerhet 
for alle bransjer. I forbindelse med inspeksjonen har vi blant annet informert bedriften om 
tanklagringsforskriften. 
 

Resultat av kontrollen 
Det er påvist avvik angående risikokartlegging for ytre miljø, lagring av farlig avfall og rutiner, og forhold 
som gjelder tanklagring av farlig avfall og kjemikal.  
 
Tilbakemelding til Fylkesmannen 
Bedriften må sende en skriftlig tilbakemelding innen 05.10.2018 om hvordan virksomheten vil følge opp 
avvik og anmerkninger, jf spesielt anmerkning nr 1 om utslipp av partikler til Holetjernet.   
 
Om rapporten 
Rapporten beskriver avvik som påvises og anmerkninger som gis i forbindelse med tilsynet. Dette er 
basert på det som er observert ved inspeksjonen, informasjon fra bedriften før, under og etter 
inspeksjonen, og gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon. Rapporten omhandler situasjonen ved 
kontrollen, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller 
miljøstatus.  

 
Rapporten anses som endelig etter 2 uker dersom det ikke har kommet tilbakemelding om faktiske feil i 
rapporten innen den tid.  
 
Definisjoner 
 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
Anmerkning: Forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som 
ikke omfattes av definisjonen av avvik.  
 
Andre forhold: Forhold som kom fram under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten 
og Fylkesmannen 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. 
 
 
Gebyr for kontroll - klageadgang 
Det er innført gebyr til statskassen for miljømyndighetens arbeid med tilsyn og saksbehandling, jf. 
forurensningsforskriften § 39-3, og § 39-7 om gebyr for kontroll av virksomheter. Vi vedtar med dette at 
det skal betales en gebyrsats på kr 17 200,- for kontrollen, jf muntlig varsel ved inspeksjonen og 
overlevert informasjonsark fra Miljødirektoratet. Gebyret skal dekke utgifter i forbindelse med forarbeid, 
inspeksjon og etterarbeid ved tilsynet, og dette tilsvarer ca 3 dager til sammen hos Fylkesmannen. 
Gebyrsatsen kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf § 28 og 29 i forvaltningsloven.   
 
Offentlighet i forvaltningen 
Denne rapporten er offentlig tilgjengelig, jf offentleglova.  
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Avvik 
 
Det er påvist følgende avvik i forbindelse med tilsynet:  

 
 
Avvik 1:  
Det er overskridelse av krav til nedfallsstøv. 
 
 
Avvik fra:  

- Tillatelsen punkt 4.1 
 
Kommentarer 
Kravet i tillatelsen er strengere enn i kap 30, dvs 3 g/m2. Noen av månedsprøvene fra 2017 overstiger så 
vidt grensen på 3 gram. To prøver fra 2018 overstiger også 3 gram.  
 
Støvutslipp fra kalkmølla var godt under grenseverdien i 2017. Det ble ellers nevnt at det var tatt bare 
en prøve i 2017, måleprogrammet tilsier to prøver.  
 
 
 
Avvik 2:  
Bedriften sendte ikke inn støyvurdering innen fristen 01.07.2017.   
 
 
Avvik fra:  
Tillatelsen punkt 13.2, om innsending av ny støyvurdering mv. 
 
Kommentarer: 
Støyrapporten er tilsendt oss i forbindelse med inspeksjonen i år, og er datert 18.10.2017. For øvrig viser 
rapporten at støykravene er overholdt. 
 
 

Anmerkninger 
 
Det gis følgende anmerkninger i forbindelse med tilsynet:  
 
 
 
Anmerkning 1:  
Det er ikke gjort tiltak for å redusere tilførsel av partikkelholdig overflatevann til Holetjernet 
 
 
Kommentarer:  
Overflatevann fra en del av området går i kummer og rør og ledes til skogen ved Holetjernet. Bedriften 
oversendt en plan angående overflatevannet til Fylkesmannen 09.02.2017, i henhold til tillatelsen punkt 
13.1, og senere utsatt frist. Det kom fram ved inspeksjonen at det er noen uklarheter ved denne 
utredningen, bl a om infiltrasjon. Det er nevnt i planen å gjøre tiltak ved å etablere et infiltrasjonsanlegg 
for fanging av finstoff, i løpet av sommeren 2017. Dette er ikke gjennomført. Ved inspeksjonen var det 
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synlig kalkslam som kom ut i skogen og gikk til en liten bekk før det kommer ut i Holetjernet. Det ble 
også nevnt at det kan bli synlig hvitt i tjernet der bekken kommer ut, når det er mye nedbør.  
 
Bedriften må sende en konkret plan for å redusere slamtilførselen til tjernet, med en tidsplan. På 
bakgrunn av dette vil Fylkesmannen vurdere å gi pålegg om tiltak. Bedriften må undersøke kummer og 
ledninger slik at det er klarhet i hva som går hvor, hva som er tett eller ikke, og utarbeide et oppdatert 
kart over dette.  
 

 
 
Anmerkning 2:  
Farlig avfall bør merkes bedre, og rutinen for farlig avfall er ikke helt utfyllende. 
 
 
Kommentarer:  
Farlig avfall var lagret innendørs og avlåst, og det var merket på vegg, med spillolje f eks. Men de ulike 
beholderne bør også være merket med avfallstype, fortrinnsvis med sekssifret EAL-kode. Ifølge 
opplysninger var det ikke avløp i gulv.  
 
Det foreligger en skriftlig avfallsplan, som viser hvor og hvordan avfall lagres og til hvem det leveres. Det 
bør også være noe informasjon om ansvar for deklarering og sikring av årlig levering, f eks om bruk av 
fullmakt for deklarering. 
 
Bedriften bør også ha en bedre oversikt over hva som er levert av farlig avfall, mengder og tidspunkt. 
Ifølge bedriften var det oversikt ved hjelp av faktura ifm levering av farlig avfall. Det er dokumentert at 
det ble levert spillolje i oktober 2017.  
 
For å sikre forsvarlig håndtering mv av farlig avfall, jf § 11-5 i avfallsforskriften, bør merking og oversikt 
hos virksomheten være god nok. I henhold til internkontrollforskriften § 5 nr 7 bør det være gode nok 
rutiner for å unngå brudd på krav, f eks miljøkrav.   
 
  
 
Anmerkning 3:  
Det er noen mangler ved dokumentasjon for risikokartlegging/-vurdering og handlingsplan for ytre 
miljøforhold.  
 
 
Kommentarer:  
Det foreligger miljørisikoanalyse som er datert 20.03.2017. Ulike hendelser er beskrevet og vurdert, og 
det er utarbeidet risikomatrise. Utslipp til vann fra steinbruddet er vurdert, det samme gjelder utslipp av 
olje og kjemikal. Men det er ikke omtale av faren for utslipp av partikler til Holetjernet. Dette er 
riktignok beskrevet i måleprogrammet.  
 
Ifølge risikovurderingen er utslipp til vann fra bruddet og støv fra steinmølla ved defekt filter hendelser 
som er vurdert å ha middels risiko. Ingen hendelser er vurdert å ha alvorlig risiko. Handlingsplanen for 
ytre miljø er oversendt oss etter inspeksjonen. Her burde det mer konkret være omtalt tiltak mot 
støvnedfall, siden grenseverdien har vært overskredet. Ved inspeksjonen ble det nevnt mulige tiltak for 
å minske støvnedfall fra lagerhauger, og at noe av overskridelsene sist vinter til dels skyldtes 
snøbrøyting. 
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Vi viser til internkontrollforskriften § 5 2. ledd nr 6 om risikokartlegging mv.   
 
  
 

Andre forhold  
 
Bedriften har tillatelse fra kommunen angående vaskeplass, forurensningsforskriften kap 15. Det ble 
informert om at målingene var under grenseverdien. Men i 2017 var det kun tatt en prøve, 
måleprogrammet angir to prøver årlig.   
 
Det pågår også arbeid med planlegging av nytt renseanlegg for utslipp fra sanitæranlegget.  
 
Ifølge opplysninger gitt ved inspeksjonen hadde de ikke tanker som kommer inn under kravene i kap 18 i 
forurensningsforskriften om tanklagring.  
 
Det er nytt og innebygget knuseanlegg som har gitt reduserte støy- og støvutslipp. Det er også gjort 
tiltak på steinmølleanlegget for å redusere støv og støy.  
 
.  
 
 


