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Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Gabbro Nor AS  
Kontrollnummer: 2019.063.I.FMNO  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Stian Fuglstad (daglig leder)  
 
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, Tomma 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 3 avvik og 3 anmerkninger 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 Torfinn Sørensen Sten D. Bruaas 
dato fylkesmiljøvernsjef kontrollør 
 Fylkesmannen i Nordland 
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 Nesna 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, Tomma Anleggsnr.:   

Kommune: Nesna 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, Tomma 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, Tomma 
innen 23. 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, Tomma AS må sende Fylkesmannen i Nordland følgende opplysninger 
innen 23. september 2019 (jf. forurensningsloven § 49): 
 

 Måleprogram for kontroll av utslipp til vann, støv og støy, jf. avvik 1 
 Dokumentasjon på at utrangerte kjøretøy som lagres på området er levert til 

godkjent biloppsamler  
 Opplysninger om hvordan drivstofflagringen på anlegget gjennomføres slik at den 

er i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kap. 18 
 Opplysninger om hvordan anmerkningene er fulgt opp 

 
 
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, Tomma 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 og iverksatt et måleprogram for kontrollmåling av 
støvnedfall, utslipp til vann og støy. 
 
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.» 
 
Virksomheten har utarbeidet rutine for kontroll av oljeutskiller/slambasseng og nylig tatt 
prøver fra utslipp til vann, men analyseresultatene forelå ikke under tilsynet. Rutinen er 
ikke tilstrekkelig og erstatter ikke krav om 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.  
 
 
Avvik 2: 
Virksomheten oppbevarer et betydelig antall utrangerte kjøretøy på området. 
Kjøretøyene er ikke miljøsanert, og lagringen kan medføre fare for forurensning pga. 
lekkasje/utslipp av olje, mm. 
 
Avvik fra forurensningsloven § 7 Plikt til å unngå forurensning 
 
Kommentarer 
Det fremgår av forurensningsloven § 7 at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som 
kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller etter 
vedtak i medhold av § 11. Med bakgrunn i kjøretøyenes tilstand og antall vurderer 
Fylkesmannen at lagringen kan medføre fare for forurensning i strid med 
forurensningsloven § 7. 
Det ble opplyst at kjøretøyene ble benyttet til å plukke deler. Utrangerte kjøretøy må 
miljøsaneres av anlegg som har egen tillatelse etter forurensningslovens bestemmelser. 
Fylkesmannen forventer at virksomheten sørger for at utrangerte kjøretøy som ikke 
benyttes i driften av pukkverket leveres til godkjent biloppsamlingsplass. 
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Avvik 3: 
Virksomheten lagrer diesel for bruk på anleggets maskinpark på tankbil med 
lagringskapasitet på mer enn 10 m³ uten fysisk oppsamlingsarrangement. 
 
Avvik fra forurensningsforskriften kap 18, § 18-6.Forebyggende tiltak c) 
Barrierer 
 
Kommentater 
Lagring av diesel for bruk på anleggets maskinpark skjer på tankbil, skiltet med 
bruttovekt 27000 kg og egenvekt 16350 kg. Vi legger til grunn at dette innebærer at 
lagringskapasiteten dermed overstiger 10 m³. Vi viser i denne forbindelse til 
forurensningsforskriften kap. 18 Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Av 
forskriftens § 18-2 Virkeområde fremkommer at kapittelet gjelder for tanker for 
petroleumsprodukter på mer enn 10 m³. Av Miljødirektoratets veileder til forskriften 
fremkommer videre: «Tanker som brukes i midlertidig bygge- og anleggsvirksomhet, er 
ikke omfattet av forskriften. Flyttbare tanker, tanktilhengere, tankcontainere o.l. som 
brukes til lagring i kortere eller lengre perioder og som ikke brukes i bygge- eller 
anleggsvirksomhet, er imidlertid omfattet av kravene i kapittel 18.» Dersom tankvolumet 
er over 10 m³ vil lagringen kommer inn under forskriftens virkeområde, jf § 18-2. 
Tankbilen har ikke oppsamlingsarrangement. Det fremgår av forskriften at tanker som 
inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, skal ha et effektivt 
oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle 
kjemikaliene eller det farlige avfallet. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere 
tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av den største tankens volum (§ 18-6 
c). Forskriften har også en rekke andre krav, bl.a. til innhold i risikovurdering av 
tanklagringen. 
 
Dette innebærer at tankbilen med lagringskapasitet over på 10 m³ ikke kan benyttes til 
varig lagring av drivstoff. Tankbilen kan imidlertid benyttes til transport fra annet 
drivstofflager for påfylling av maskiner og kjøretøy på anlegget. Virksomheten kan 
eventuelt søke Miljødirektoratet om unntak fra kravet om oppsamlingsarrangement. 
 
 
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. 
Risikoanalysen kan forbedres. Dette gjelder bl.a. risiko knyttet til oppbevaring kjemikalier 
på IBC-kontainere i skap bil, risiko for brudd på forurensningsregelverket.  
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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. Rutinen viser også til at farlig avfall oppbevares i 
spesialavfallscontainer ved verksted, mens avfallet oppbevares inne på verkstedet.  
 
 
Anmerkning 2: 
Virksomhetens oppbevaring og merking av farlig avfall som lagres i påvente av levering 
er mangelfull.  
 
Kommentarer 
Det fremgår av avfallsforskriften § 11- 5 Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall at 
farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Dette innebærer at beholderen må 
være tydelig merket med type farlig avfall. Merkingen skal sikre at farlig avfall ikke 
blandes sammen med annet avfall og at ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes 
med bakgrunn i at dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den 
videre håndteringen av avfallet. 
 
Virksomheten har levert spillolje, oljeholdig adsorbent, oljefilter, spraybokser og 
blybatterier i perioden 2017 – 2019. Spillolje lagres på IBC-kontainer i verksted. Denne 
var ikke merket og det var betydelig oljesøl rundt kontaineren. Øvrige fraksjoner 
oppbevares i tønner inne på vrekstedet. Blybatterier ble oppbevart utendørs på palle med 
pallekarm uten merking 
 
 
Anmerkning 3: 
Virksomheten kan ikke dokumentere at oljeutskiller er dimensjonert til å håndtere 
dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Det gjennomføres heller ikke 
prøvetaking av avløpsvannet fra utskilleren i samsvar med forskriftens krav. 
 
 
Referanse til forurensningsforskriften kap 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann 
 
Kommentarer 
Virksomheten har verksted for reparasjon og vedlikehold av kjøretøy og maskiner som er 
omfattet av virkeområdet til forurensningsforskriften kap 15. Krav til utslipp av oljeholdig 
avløpsvann hvor kommunen er forurensningsmyndighet. I tillegg til oljeholdig avløpsvann 
fra verkstedet føres også overflatevann fra ovenforliggende arealer inn på oljeutskilleren. 
Forskriften §15-7 setter krav til at oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere 
sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. 
Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp skal ivaretas. Forskriften setter videre krav om at 
utslipp etablert etter 01. januar 2007 skal ha tillatelse fra kommunen. 
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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 

 
 
 


