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Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Gabbro Nor AS, avd. 
Austvika  
Kontrollnummer: 2019.020.I.FMNO  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Tomas Nyrud (plassleder)  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Ole Morten Storholm (HMS-ansvarlig)  

Fra Fylkesmannen i Nordland: 
Sten Bruaas  
 
Andre deltagere fra Fylkesmannen i 
Nordland: 
Espen Henriksen   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Gabbro Nor AS, avd. Austvika, 
Leirfjord kommune den 12. juni 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke 
får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Fylkesmannen i Nordland avdekket 1avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.   
 
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. 
 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
27.06.2019 Oddlaug E. Knutsen Sten D. Bruaas 
dato seksjonsleder       kontrollør 
 Fylkesmannen i Nordland 
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Kopi av rapporten sendes til: 

 Leirfjord kommune 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: Gabbro Nor AS  

Organisasjonsnr.: 883329252 Eies av: 874227862 

Bransjenr. (NACE-kode): 08.120  

 
Kontrollert enhet 

Navn:   Gabbro Nor AS, Austvika (tidligere Helgeland 
Pukkverk 

Anleggsnr.:   

Kommune: Leirfjord Fylke: Nordland  

Anleggsaktivitet: Utvinning fra grus og sandtak   

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.  Tilsynet har hovedfokus på krav fastsatt i 
forurensningsforskriften kap 30 og avfallsforskriften kap. 11 
 
 
Inspeksjonstema

 Internkontroll 
 Prosess og renseutstyr 
 Utslipp til luft 

 Utslipp til vann 
 Avfall 
 Forurensningsforskriften kap 30    

 
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 
Gabbro Nor AS, Austvika AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne 
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Gabbro Nor AS, Austvika 
innen 26. september 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er 
rettet, samt kort redegjøre for tiltak for å rette opp anmerkning.  
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4. Pålegg om opplysninger 
Gabbro Nor AS, Austvika AS må sende Fylkesmannen i Nordland følgende opplysninger 
innen 26. september 2019 (jf. forurensningsloven § 49): 
 

 Måleprogram for kontroll av utslipp til vann, støv og støy, jf. avvik 1 
 

 Opplysninger om hvordan anmerkningen er fulgt  
 

 
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 Nordland senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. 
forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.  
 
 
5. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 23. mai 
2019.  Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med 
§ 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, 
gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter 
etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Gabbro Nor AS, Austvika bli ilagt et 
gebyr på kr 13 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. 
Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få 
tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til 
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr 
til statskassen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. 
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men 
sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller 
sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få 
oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom 
Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.  
 
6. Innsyn 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til 
Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).  
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7. Avvik  
 
Avvik 1: 
Virksomheten har ikke utarbeidet et måleprogram for kontrollmåling av støy, støvnedfall 
og utslipp til vann. 
 
Avvik fra forurensningsforskriften § 30 -9 
 
Kommentarer 
Forurensningsforskriftens kapittel 30 om forurensninger fra produksjon av pukk, grus, 
sand og singel, gir grenseverdier for utslipp til luft og vann, samt støy. Både for  
stasjonære og mobile knuseverk skal det finnes et måleprogram for overvåking av 
gjeldende grenseverdier for støv, suspendert stoff og støy. Krav om måleprogram gjelder 
uavhengig av avstanden til nærmeste nabo. Med nabo menes omkringliggende boliger, 
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager.  
Av forskriften § 30-9 siste ledd fremgår at «virksomheten skal innen 1 år fra dette 
kapittelet trer i kraft iverksette et måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og 
utslipp til vann og støy som skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll. 
Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes.» 
 
Det er gjennomført målinger av svevestøv i perioden 1. mars 2013 til 30. mars 2014. 
Målingene viste at støvnedfall ved nærmeste nabo lå under utslippskravet på 5 g /m² og 
30 døgn. Det er ikke utført støymålinger/beregninger. Uttaksområdet ligger om lag 250 
m i luftlinje fra nærmeste nabo i sør. Det ligger også en fritidsbolig mindre enn 500 
nordøst for knuse- og sikteverk. 
 
Virksomheten må ha og iverksette et måleprogram som sikrer at den overholder 
forskriftens krav til støyimmisjon i § 30-7, støvnedfall i § 30-5 og utslipp av suspendert 
stoff til vann i § 30-6. Omfang og behov for målinger må reflektere avstand til naboer og 
endringer i aktivitetsnivå, produksjons- og utslippsforhold og resipientforholdene. Det må 
også sikres at målingene er representative for normal drift og at prøvetaking og målinger 
er kvalitetssikret. 
 
 
8. Anmerkninger 
 
Anmerkning 1: 
 
Virksomhetens systematiske internkontroll bør forbedres 
 
Referanse til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
vedtatt 06.11.1996.  
 
Kommentarer 
Virksomheten gjennomfører relativt omfattende aktiviteter innenfor miljø- og 
sikkerhetsarbeidet. Det registreres og håndteres avvik knyttet til ytre miljø. 
Virksomheten har utarbeidet risikoanalyse ytre miljø datert 07.01.2019. 
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Fremlagte risikovurdering er utarbeidet og tilpasset til anlegget på Tomma. 
Risikoanalysen må tilpasses anlegget i Austvika.  
 
Risikoanalysen kan forbedres. Dette gjelder bl.a. risiko knyttet til risiko for brudd på 
forurensningsregelverket.  
 
Virksomheten har også utarbeidet beredskapsplan for akutt forurensning for Gabbro Nor 
AS, avd. Tomma. Planen beskriver også virksomhetens rutiner for avfallshåndtering. 
Rutinen er ikke utfyllende og det må gjennomføres en kartlegging hvilke fraksjoner farlig 
avfall som oppstår.  
 
 
 
9. Dokumentunderlag 
 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 Risikoanalyse ytre miljø datert 07.01.2019 
 Rutine Pukkverk/mobilknusing med kontroll av oljeutskiller slambasseng 
 Beredskapsplan for akutt forurensning Gabbro Nor AS, avd. Tomma 

 
 
 


