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Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo
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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Peab Asfalt Norge AS avd
Jessheim (Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim) den 24.05.2017. Rapporten er å anse
som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at
rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekket 3 avvik og ga 2 anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Avvik:
Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim mangler særskilt tillatelse
Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim mangler måleprogram for utslipp til luft og støy
Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim har mangelfull håndtering av farlig avfall
Anmerkninger:
Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim sine rutiner for substitusjon kan forbedres
Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim sin miljørisikovurdering kan forbedres
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postadresse: Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Statens Hus, Tordenskiolds gate 12 Telefon: 22 00 35 00 Org. nr.: 974 761 319
E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: PEAB ASFALT NORGE AS AVD JESSHEIM
Organisasjonsnr.: 918679332

Eies av: 994628577

Bransjenr. (NACE-kode): 23.990 - Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke
nevnt annet sted
Kontrollert enhet
Navn:

Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim

Anleggsnr.: 0235.0074.01

Kommune: Ullensaker

Fylke: Akershus

Anleggsaktivitet: Asfaltverk
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 asfaltverk 2017.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Prosess og renseutstyr
 Utslipp til luft
 Utslipp til vann





Avfall
Kjemikalier
Støy

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.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoapostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Kjersti Aastorp Hirth.
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4. Pålegg om tilbakemelding
Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim må sende Fylkesmannen i Oslo og Akershus følgende
dokumentasjon innen 26.08.2017 (jf. forurensningsloven § 49):



Måleprogram for støy og utslipp til luft
Skriftlig rutine som sikrer riktig håndtering, levering og deklarering av farlig avfall
som oppstår på anlegget.

Klageadgang
Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har
plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal
sendesFylkesmannen i Oslo og Akershus senest 3 dager etter mottakelsen av denne
rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Varsel om gebyr
Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret
skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. Vi varsler derfor at vi i
henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 3 for tilsyn av inntil
en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 14 600,- i gebyr for
inspeksjonen.
Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller §
39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16.
Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen to uker
etter at dette brevet er mottatt.

6. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

7. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim mangler særskilt tillatelse etter forurensningsloven
Avvik fra:
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 24-2
Kommentarer:
Asfaltverket er levert med en kapasitet på 250 tonn pr time og det fabrikkens kapasitet
som avgjør om man skal ha særskilt tillatelse. Et asfaltverk med en produksjonskapasitet
på 200 tonn eller mer vegmasse pr time krever særskilt tillatelse fra Fylkesmannen etter
forurensningsloven § 11.
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Under tilsynet ble det opplyst om at asfaltverket skal flyttes til en annen lokalitet i
Ullensaker i løpet av 2018.
Fylkesmannen har gjort følgende vurdering:
 Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim må fortsette for å forholde seg til
forurensningsforskriften kapittel 24 om forurensninger fra asfaltverk, i den
gjenstående tiden asfaltverket står på nåværende lokalitet.
 Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim må søke Fylkesmannen om tillatelse i god tid
før asfaltverket flyttes til ny lokalitet i Ullensaker.
Avvik 2
Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim mangler måleprogram for utslipp til luft og støy
Avvik fra:
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 24-9
Funn:
 Virksomheten mangler et dokumentert måleprogram for utslipp til luft
 Virksomheten mangler et dokumentert måleprogram for støy
Kommentarer:
Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim har utført årlige utslippsmålinger fra asfaltfabrikken
og resultatene fra målingene viser at utslippskravene overholdes.
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 målemetode og prøvetakingsmetode, måleperioder,
utslippsfaktorer og hvem som er ansvarlig for at dette blir gjennomført i virksomheten.
Målingene 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.
Avvik 3
Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim har mangelfull håndtering av farlig avfall.
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§ 11-8 og 11-12.
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 2.ledd punkt 7.
Funn:
 Virksomheten kunne ikke vise dokumentasjon på hvilket
organisasjonsnummer/bedriftsnummer som de har benyttet ved deklarering av
farlig avfall.
 Virksomheten har ikke gode nok rutiner som sikrer riktig levering og deklarering
av farlig avfall.
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Virksomheten har ingen dokumentert rutine for håndtering av farlig avfall.

Kommentarer:
Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim har ikke hatt eget organisasjonsnummer før i 2017.
Det ble opplyst under kontrollen at avfallsdeklarering.no benyttes ved deklarering, men
det var usikkert hvilket organisasjonsnummer som var benyttet ved deklareringen. Både
avdeling Frogner og Oslo er registrert med levering og deklarering av farlig avfall i 2015
og 2016.
Farlig avfall som oppstår på anlegget på Jessheim må deklareres på eget
organisasjonsnummer (918 679 332) dvs. der hvor avfallet oppstår. Under tilsynet ble
det opplyst om at virksomheten har gitt fullmakt til Ragn Sells og Thorvaldsen Transport
når det gjelder å deklarere på vegne av virksomheten i Avfallsdeklarering.no. Selv om
Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim har gitt avfallsmottakene fullmakt til elektronisk
deklarering, så er det uansett produsenten som har deklarasjonsplikten og er ansvarlig
for sitt eget farlige avfall.
Det farlige avfallet skal leveres til lovlig mottak minst 1 gang pr år, og plikten inntrer når
den totale mengden overstiger 1 kg.
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.

8. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim sine rutiner for substitusjon kan forbedres.
Kommentarer:
Virksomheten må sørge for at alle vurderinger som blir gjort i forhold til substitusjon skal
dokumenteres skriftlig i internkontrollsystemet.

Anmerkning 2
Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim 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, grunnvann eller kommunens avløpsanlegg kan være alvorlig uansett hvor lav
sannsynligheten er for hendelsen, og virksomheten må vektlegge dette
når det utarbeides miljørisikoanalyser.
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9. Andre forhold
Peab Asfalt Norge AS avd Jessheim har per dags dato en søknad inne hos Fylkesmannen
i Oslo og Akershus for mottak, mellomlagring og bearbeiding av returasfalt.

10. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:






Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 3
og 3a
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

11. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/infoark utdelt:
 Avfallsdeklarering.no (M421/2015)
 Forventninger til virksomheters utslippskontroll (TA-2748)
 Håndtering av farlig avfall (M284)
 Substitusjonsplikten (M104)
 Gebyr ved kontroll (M297)
 Veiledning til tankforskriften (M536)
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