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Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Huken Asfaltverk  
Kontrollnummer: 2017.080.I.FMOA  
 

Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 

Fra virksomheten: 

Feiring Asfalt v/ Ole Viken  

 

Andre deltagere fra virksomheten:  

Ole Bjørnar Lunde  

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 

Kjersti Aastorp Hirth  

 

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus: 

Guro Holte   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Huken Asfaltverk (Huken 

Asfaltverk) den 16.05.2017. 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 ingen avvik og ga 2 anmerkning(er) under 

inspeksjonen.   

 

Avvik: 

 Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen. 

 

Anmerkninger: 

 Måleprogrammet for støy kan forbedres 

 Håntering av farlig avfall kan forbedres 

 

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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Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 

 

13.06.2017 Kjersti Aastorp Hirth Jens Hertzberg 

dato kontrollør  fagsjef 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

 

Kopi av rapporten sendes til: 

 Oslo kommune 

 Åsland Pukk AS 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 

Ansvarlig enhet 

Navn: OSLO VEI AS KONKURSBO  

Organisasjonsnr.: 999245226  Eies av: 999245218  

Bransjenr. (NACE-kode): 42.110 - Bygging av veier og motorveier  

 

Kontrollert enhet 

Navn:   Huken Asfaltverk Anleggsnr.:  0301.0226.02 

Kommune: Oslo  Fylke: Oslo  

Anleggsaktivitet: Asfaltverk   

Tillatelse gitt: 21.12.2015  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 
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser 

derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet. 
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4. 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.  

 

 

5. Offentlighet i forvaltningen 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).  

 

 

6. Avvik  
Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen. 

 

 

7. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 

 

Anmerkning 1 

Måleprogrammet for støy kan forbedres 

 

Kommentarer: 

Feiring Asfalt AS har måleprogram for støy i sin internkontroll for Huken asfaltverk, og 

målingene/beregningene som er gjort er samordnet med Åsland Pukkverk AS. Det kom 

ikke klart fram i fremlagt støyrapport hvilke støykilder fra asfaltverket som var inkludert i 

kartleggingen. Det bør også tydeliggjøres i måleprogrammet hva Åsland Pukkverk AS har 

ansvar for i forhold til støy.

 

 

Anmerkning 2 

Håntering av farlig avfall kan forbedres 

 

Kommentarer: 

Feiring Asfalt AS har gitt fullmakt til aktør ved elektronisk deklarering av farlig avfall i 

avfallsdeklarering.no.  Feiring Asfalt AS har egen miljøstasjon for avfall fra asfaltverket, 

og farlig avfall er fram til nå blitt deklarert på anlegget i Lørenskog eller levert sammen 

med farlig avfall fra Åsland Pukkverk AS. Feiring Asfalt AS opplyste under kontrollen at 

de vil opprette eget organisasjonsnummer for Huken asfaltverk og vil benytte dette ved 

deklarering av farlig avfall.  Et møtereferat fra et samordningsmøte mellom Åsland 

Pukkverk AS og Feiring Asfalt AS ble framvist under tilsynet, og hvor det var bestemt at 

Feiring Asfalt AS tar hånd om egen håndtering av farlig avfall. 
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8. 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) 

 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus 

 

 

 

9. Informasjon til virksomheten 
Brosjyrer/infoark utdelt: 

 Avfallsdeklarering.no (M421/2015) 

 Håndtering av farlig avfall (M284) 

 Substitusjonsplikten (M104) 

 Gebyr ved kontroll (M297)  

 

 

 

 
 


