
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feiring Asfalt AS avdeling Lørenskog - Kontrollrapport 
 

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr.  Rapportdato:  

0230.0011.01 2017.074.I.FMOA 2017/13860 05/04-2017 

 

Opplysninger om virksomheten 
Navn Feiring Asfalt avdeling Lørenskog 

Bedriftsnummer/Orgnr.  986293469 

Eies av foretak 886282842 

Kommune/Kom.nr. Lørenskog 0230 

UTM 32 - koordinater Ø: 610345   N: 6642518 

Besøksadresse Feiringveien 31, 1475 Finstadjordet 

Postadresse Postboks 394, 1471 Lørenskog 

Telefonnr. 40248474  

E-post Ole.viken@feiringbruk.no 

NACE-kode 23.990 – Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter 

ikke nevnt annet sted 

 

Opplysninger om kontrollen 
Kontrolldato 16.03.2017 

Virksomhetens representanter Trygve Ollendorf, konsernleder Feiring Bruk 

Terje Rykhus, daglig leder 

Ole Viken, HMS-leder Feiring Bruk 

Fylkesmannens kontrollør Kjersti Aastorp Hirth 

Deltagere fra Miljødirektoratet Rune Aasheim, Poul Byskov, Helle Fagerli og Karl 

Rickard Persson 

Bakgrunn for kontrollen Landsdekkende tilsynsaksjon asfaltverk 2017 

Tema for kontrollen Utslipp til luft 

Støy 

Håndtering av avfall og kjemikalier 

Miljørisikovurdering 

Internkontroll med rutiner 

 

Sammendrag av resultat  
Fylkesmannen avdekket 2 avvik under kontrollen. Disse er: 

1. Feiring Asfalt AS mangler måleprogram for utslipp til luft og støy 

2. Feiring Asfalt AS har mangelfull håndtering av farlig avfall 

Feiring Asfalt AS 

Postboks 394 

1471 LØRENSKOG  

Miljøvernavdelingen 
 
Tordenskioldsgate 12 
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO 
Telefon 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer NO 974 761 319 
 
Deres ref.:  
Deres dato:  
Vår ref.: 2017/13860-1 M-FO 
Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth 
Direktetelefon: 22 00 36 70 
 
Dato: 05.04.2017 
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Det ble videre gitt 2 anmerkninger: 

1. Feiring Asfalt AS sin miljørisikovurdering kan forbedres 

2. Feiring Asfalt AS sine rutiner for tankanlegget kan forbedres 

 

 

Bakgrunn 
På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av ytre 

miljø. Som et ledd i dette arbeidet inngår tilsyn med asfaltfabrikker.  

 

Aksjon asfaltverk 2017 er en oppfølging av tilsvarende landsdekkende aksjon i 2011. Formålet 

med aksjonen er å bidra til at virksomhetene følger krav i tillatelser og forurensningsforskriftens 

kapittel 24, og se om det har vært en forbedring i bransjen i overholdelse av kravene siden 

aksjonen i 2011. Aksjonen omfatter både stasjonære og mobile asfaltverk. 

 

Tilsyn av Feiring Asfalt AS avdeling Lørenskog er det innledende tilsynet i forkant av den 

landsdekkende aksjonen, og derfor deltok også representanter fra Miljødirektoratet ved tilsynet. 

 

Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. 

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 

  

Hovedtema for kontrollen var: 

 Utslipp til luft 

 Støy 

 Håndtering av avfall og kjemikalier 

 Miljørisikovurdering 

 Internkontroll med rutiner 
 

 

 

Definisjoner 
Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, 

forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller 

dispensasjoner. 

 

Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å 

ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks. 

være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte.  

 

 

Dokumentunderlag og regelverk  
 Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere 

endringer  

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), av 1. juni 2004, med 

senere endringer 

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

(internkontrollforskriften), av 6. desember 1996, med senere endringer. 
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 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), av 1. juni 2004, med 

senere endringer. 

 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 3 og 3a, av 

11. juni 1976, med senere endringer. 
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Resultat fra kontrollen 
Det ble gitt 2 avvik under kontrollen. 

Avvik 1: Feiring Asfalt AS mangler måleprogram for utslipp til luft og støy 

 

Avvik fra: 

- Forurensningsforskriften § 24-9 

 

Funn: 

 Virksomheten mangler et dokumentert måleprogram for utslipp til luft 

 Virksomheten mangler et dokumentert måleprogram for støy 

 

Kommentarer: 

Feiring Asfalt AS avdeling Lørenskog har utført årlige utslippsmålinger fra asfaltfabrikken siden 

2011. Resultatene fra målingene viser at utslippskravene overholdes.  

 

De siste støymålingene gjort i 2016 ble også gjennomgått under tilsynet og som viste at 

støygrensene overholdes av bedriften. 

 

Utfra forurensningsforskriften kapittel 24 er det krav om måleprogram for kontrollmåling av 

utslipp til luft og støy, som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Manglende 

måleprogram ble beskrevet som en anmerkning ved kontrollen i 2011, fordi kravet om 

måleprogram måtte være på plass innen 1.januar 2012.  

 

Måleprogrammet skal beskrive fastlegging av målemetode og prøvetakingsmetode, utvelgelse av 

måleperioder samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes. Målinger skal utføres 

slik at de blir representative for bedriftens faktiske utslipp. Som en del av måleprogrammet skal 

det også foreligge rutiner for kalibrering, vedlikehold og renhold av utslippsrelatert utstyr. 

 

Oppfølging og tilbakemelding: 

Måleprogrammene for utslipp til luft og støy oversendes Fylkesmannen innen 

tilbakemeldingsfristen. 

 

 

 

Avvik 2: Feiring Asfalt AS har mangelfull håndtering av farlig avfall 

 

Avvik fra: 

- Avfallsforskriften §§ 11-8 og 11-12 

- Internkontrollforskriften § 5, 2.ledd punkt 7 

 

Funn: 

 Virksomheten har deklarert farlig avfall på Feiring Bruk AS avdeling Lørenskog sitt 

bedriftsnummer i 2015 og 2016. 

 Virksomheten kunne ikke vise noen dokumentert rutine for håndtering av farlig avfall 

under tilsynet. 

 

Kommentarer: 

Feiring Asfalt AS avdeling Lørenskog har fraktet farlig avfall fra sin lokalitet til Feiring Bruk AS 

avdeling Lørenskog sitt verksted, hvor alt farlig er blitt deklarert og viderelevert. 
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Farlig avfall som oppstår på anlegget til Feiring Asfalt AS må deklareres på eget 

organisasjonsnummer (986 293 469) dvs. der hvor avfallet oppstår. Under tilsynet ble det opplyst 

om at virksomheten har gitt fullmakt til Ragn Sells når det gjelder å deklarere på vegne av 

virksomheten i Avfallsdeklarering.no. Selv om Feiring Asfalt AS har gitt avfallsmottaket 

fullmakt til deklarering, så er det uansett produsenten som har deklarasjonsplikten og er ansvarlig 

for sitt eget farlig avfall. 

 

Det farlige avfallet skal leveres til lovlig mottak minst 1 gang pr år, og plikten inntrer når den 

totale mengden overstiger 1 kg. Deklarering av farlig avfall skal gjøres elektronisk på 

Avfallsdeklarering.no 

 

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte og skal ikke blandes med annet avfall. 

Farlig avfall skal oppbevares i hel og tett emballasje, som er godt merket også med 

avfallsstoffnummer. Avfallet skal lagres forsvarlig, slik at det ikke medfører fare for 

forurensning, spill eller skade på personer. Avfallet skal stå på tett dekke med mulighet 

for oppsamling eller barrierer. 

 

Oppfølging og tilbakemelding: 

Skriftlig rutine som sikrer riktig håndtering, levering og deklarering av alt farlig avfall som 

oppstår i virksomheten, oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen.  

 

 

Anmerkninger 

Det ble gitt 2 anmerkninger under kontrollen. 

 

Anmerkning 1: Feiring Asfalt AS sin miljørisikovurdering kan forbedres 

 

Kommentarer: 
Virksomheten bør vurdere om de deler av ytre miljø (vann, grunn og luft) rundt anlegget som 

faktisk kan bli berørt av en eventuell forurensning, også kan ta skade av forurensningen (sårbarhet). 

Konsekvensen av forurensning til sårbare resipienter som bekk eller kommunens avløpsanlegg kan 

være alvorlig uansett hvor lav sannsynligheten er for hendelsen, og virksomheten må vektlegge dette 

når det utarbeides miljørisikoanalyser. Beskrivelse av konsekvensen i modellen som Feiring Asfalt 

AS benytter er lite konkret i forhold til ytre miljø og bør ses på ved neste gjennomgang av 

miljørisikovurderingen. 

 

 
Anmerkning 2: Feiring Asfalt AS sine rutiner for tankanlegget kan forbedres 

 

Kommentarer: 
Feiring Asfalt AS har et tankanlegg med tanker bestående av bitumen, biprodukter og fyringsolje, og 

alle tanker står i samme ringmur/oppsamlingsarrangement. Når oppsamlingsarrangementet omfatter 

flere tanker skal kapasiteten minst tilsvare 110 % av den største tankens volum (kravet gjelder først 

fra 1.januar 2019). 

 Merking av rør og tanker var noe mangelfull og bør forbedres. Merkingen skal være tydelig 

og lett forståelig både for personell som arbeider i bedriften og for eksternt 

beredskapspersonell. 
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 Losseinstruks for bitumen ute ved tankanlegget var ikke oppdatert i forhold til 

kontaktpersoner innen HMS. 

 Rutiner for jevnlig tømming av regnvann fra ringmur/oppsamlingsarrangement var 

mangelfull og bør utarbeides. 

 

 

Andre forhold 
Feiring Asfalt AS har en oljeutskiller i forbindelse med verkstedet. Virksomheten har tømme og 

kontrollavtale med Norsk Spesialolje, og resultater fra 2 ulike utslippsmålinger viser lavt 

oljeinnhold i utløpet fra oljeutskilleren. 


