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Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 
Bjørn Trana - QSHA-sjef  
 Saksbehandler: 
 Guro Holte 

    

 
 
 

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Skanska mobilt asfaltverk i Hjera 

Grustak  

Kontrollnummer: 2017.083.I.FMOA  
 

Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 

Fra virksomheten: 

Bjørn Trana - QSHA-sjef  

 

Andre deltagere fra virksomheten:  

Tor Jakob Sandvik - produksjon og 

maskinteknisk sjef 

Marcin Maksymiak - deltok under befaringen 

 

  

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 

Guro Holte  

 

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus: 

Kjersti Aastorp Hirth   

Resultater fra inspeksjonen 

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Skanska mobilt asfaltverk i Hjera 

Grustak (Skanska mobilt asfaltverk i Hjera Grustak) den 01.06.2017. 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 1 avvik og ga 3 anmerkning(er) under 

inspeksjonen.   

 

Avvik: 

 Skanska asfalt AS har ikke utført støymålinger eller -beregninger for sitt 

anlegg på Hjera grustak 
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Anmerkninger: 

 Skanska asfalt AS sine rutiner for farlig avfall kan forbedres 

 Skanska asfalt AS sin risikovurdering for Hjera grustak kan forbedres 

 Skanska asfalt AS sine rutiner for tankanlegget kan forbedres 

 

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.  

 

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3-4. 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 

 

14.06.2017 Guro Holte  Jens Hertzberg 

dato kontrollør   gruppeleder, tilsyn 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

 

Kopi av rapporten sendes til: 

 Eidsvoll kommune 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 

Ansvarlig enhet 

Navn: SKANSKA ASFALT AS ASFALTFABRIKK MOBIL  

Organisasjonsnr.: 917678766 Eies av: 971234733  

Bransjenr. (NACE-kode): 23.990 – Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt 

annet sted 

 

Kontrollert enhet 

Navn:   Skanska mobilt asfaltverk i Hjera Grustak Anleggsnr.:  0237.0042.01 

Kommune: Eidsvoll  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.     

 

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. Pålegg om opplysninger 
 

 Skanska mobilt asfaltverk i Hjera Grustak plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i 

denne rapporten. Med hjemmel i forurensningsloven § 49, pålegger Fylkesmannen virksomheten 

å sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet innen 01.09.2017.  

 

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoapostmottak@fylkesmannen.no) til 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Guro Holte. 

 

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 sendes Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 

14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.  

 

 

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

Oslo og Akershus (jf. offentleglova).  

 

 

5. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 

 

Avvik 1 

Skanska asfalt AS har ikke utført støymålinger eller -beregninger for sitt anlegg på Hjera grustak 

 

Avvik fra:  

Forurensningsforskriften § 24-9 

 

Kommentarer: 

Asfaltverk må gjennomføre støymålinger eller –beregninger for å dokumentere at grenseverdiene 

i § 24-8 ikke overskrides hos nærmeste nabo. For mobile verk skal målingene eller beregningene 

gjennomføres senest 8 uker etter oppstart for sesongen.  

 

Skanska asfalt AS har ikke gjennomført målinger eller beregninger av støy ved sitt asfaltverk på 

Hjera etter oppstart på sensommeren 2016. 
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6. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 

 

Anmerkning 1 

Skanska asfalt AS sine rutiner for farlig avfall kan forbedres 

 

Kommentarer: 

Under befaringen ble det observert at beholdere for oppbevaring av farlig avfall manglet 

merking. Farlig avfall skal oppbevares i hel og tett emballasje, som bør være godt merket også 

med avfallsstoffnummer.  

 

Skanska Asfalt har en sentralt utarbeidet rutine som beskriver håndtering av farlig avfall, i tillegg 

til en skriftlig oversikt over farlig avfall som oppstår på dette anlegget. Deklarering av farlig 

avfall på avfallsdeklarering.no inngår ikke i noen av rutinene som ble fremvist. 

 

Skanska Asfalt AS har foreløpig ikke levert farlig avfall fra anlegget på Hjera Grustak, men 

deklarasjonsplikten inntrer først når anlegget har vært i drift ett år. Farlig avfall som oppstår på 

anlegget må deklareres på eget organisasjonsnummer, registrert på lokaliteten hvor avfallet 

oppstår (dvs 917 678 766).  

 

Under tilsynet ble det opplyst at virksomheten har gitt fullmakt til Norsk Gjenvinning for å 

deklarere på vegne av virksomheten i avfallsdeklarering.no. Selv om Skanska Asfalt AS har gitt 

avfallsmottaket fullmakt til deklarering, er uansett produsenten ansvarlig for sitt eget farlig 

avfall, og må kunne dokumentere korrekt deklarering av avfallet. 

 

 

Anmerkning 2 

Skanska asfalt AS sin risikovurdering for Hjera grustak 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 Skanska Asfalt 

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

miljørisikovurderingen. 

 

 

Anmerkning 3 

Skanska asfalt AS sine rutiner for tankanlegget kan forbedres 

 

Kommentarer: 

Virksomheten har tanker bestående av bitumen og fyringsolje som omfattes av tankforskriften. 

Til deres info er det krav om oppsamlingsarrangement for tanker omfattet av tankforskriften fra 

01.01.2019. Tanker med bitumen er unntatt fra dette kravet. Oppsamlingsarrangementene skal ha 
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en kapasitet på 100 % av tanken, eller 110 % av den største tanken dersom 

oppsamlingsarrangementet skal omfatte flere tanker.  

 

Skanska Asfalt AS har fått tillatelse fra Eidsvoll kommune til å drifte ut 2017, og det er planer 

om å fortsette driften på en annen lokalitet. Ved flytting av anlegget bør Skanska sørge for at 

oppsamlingskravet oppfylles. 

 

Merking av rør og tanker kan forbedres. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for 

personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell. 

   

 

7. Andre forhold 
På anlegget er det tatt imot noe freseasfalt, som må fraksjoneres dersom dette skal brukes til 

asfaltproduksjon. Til deres informasjon vil knusing av asfalt kreve en tillatelse etter 

forurensningsloven. Virksomheten må derfor sende en skriftlig søknad til Fylkesmannen dersom 

det er ønskelig å knuse asfalt. 

 

 

8. 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) 

 

 

9. Informasjon til virksomheten 
Regelverk som det ble informert om: 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

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

(internkontrollforskriften) 

 

Brosjyrer/infoark utdelt: 

 Avfallsdeklarering.no (M421/2015) 

 Håndtering av farlig avfall (M284) 

 Substitusjonsplikten (M104) 

 Veiledning til tankforskriften (M-536)  

 

 

 


