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Kommentar til brev datert 25.06.2015 til Bolga Velforening.
Kopi sendt Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Det er med betydelig overraskelse Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy leser brevet
fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Bolga Velforening datert 25.06.20151.
Det var undertegnede som i 2009 skrev klagen som medførte at Kolo Veidekke AS. heretter
Veidekke Industri AS. mistet sin tillatelse2.
Forskriftsteksten som var gjeldene i 2004 hadde også et kapitel 24, som omhandlet asfaltverk.
Kapitlet hadde en annen utforming, og var gjeldende fram til forskriften ble revidert i 2010.
Kopi av forskriften som var gjeldende før 2004 og framover, fikk jeg tilsendt fra Kolbjørn
Megaard som den gang ledet Fylkesmannens miljøavdeling.
Det er forurensningsforskriften som var gjeldende før 2010 som var utslagsgivende for at
Veidekke Industri AS mistet tillatelsen3.
Jeg skal ikke bruke mye tid på hvor Fylkesmannen i Møre og Romsdal har funnet at
forurensningsforskriften for asfaltverk først kom i 2010, men påstanden er fullstendig feil.
Tidligere utgave av forurensningsforskriften var soneinndelt og langt mer detaljert enn slik
forurensningsforskriften fremstår i dag.
Det var § 24-4 ”Definisjoner” og § 24-5 ”Utslippsregler for stasjonære asfaltverk med
tørketrommel” som den gangen var bestemmende for hvor man kunne plassere et asfaltverk.
Den viktigste teksten som omhandlet asfaltverk var som følger:
Kapittel 24. Forurensninger fra asfaltverk:
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§ 24-4.Definisjoner
I dette kapitlet betyr
1. mobile asfaltverk: asfaltverk med beregnet oppstilling på samme sted inntil 2 år.
2. stasjonære asfaltverk: asfaltverk med beregnet produksjon på samme sted ut over 2 år, samt
mobile verk fra det tidspunkt faktisk produksjon likevel skjer ut over 2 år.
3. filler: steinmel med kornstørrelse under 200 mesh (0.074 mm).
4. bebyggelse: bygninger og anlegg, med unntak av veier, hvor folk til stadighet oppholder seg
og hvor støv eller støy fra asfaltverk er en ikke ubetydelig merbelastning til bebyggelsens
egne støv- og støykilder.
5. naturområder: områder som av hensyn til vegetasjon eller dyreliv er særlig verneverdige eller
som er av særlig interesse for friluftslivet,
6.

sone A: under 150 m fra asfaltverket til nærmeste bebyggelse eller naturområde.

7.

sone B: 150-300 m fra asfaltverket til nærmeste bebyggelse eller naturområde.

8. sone C: 300-600 m fra asfaltverket til nærmeste bebyggelse, naturområde eller under 100 m
fra asfaltverket til fylkesvei eller riksvei.
9. sone D: over 600 m fra asfaltverk til nærmeste bebyggelse eller naturområde og over 100 m til
fylkesvei eller riksvei.
§ 24-5.Utslippsregler for stasjonære asfaltverk med tørketrommel
1. Stasjonære asfaltverk med tørketrommel skal ikke plasseres i sone A og B. Asfaltverk i sone C
og D skal tilfredsstille kravene i punktene 2 til 5 nedenfor.
2. Varmeelevator, siktanlegg, vekter, varmsilo, mikser på blandeverket skal være innebygget.
3. Støvholdig avgass fra tørketrommel og fra enheter som må være innebygget, skal føres
gjennom renseanlegg som minst består av forutskiller og tekstilfiltre. Renset avgass skal
deretter slippes ut gjennom skorstein.
4. Støvkonsentrasjonen i skorstein skal ikke overstige 150 mg pr. Nm³ , og samlet støvutslipp fra
skorstein skal ikke overstige 0.04 kg pr. tonn vegmasse.
5. Høyden på skorstein skal være minst 20 m over bakken. Hvis verket har brenner som bruker
fyringsolje, må skorsteinsutløpet heller ikke ligge lavere enn høyeste hustak innenfor en
avstand av 100 m + (Q/10) m (Q = maksimalt oljeforbruk i kilo pr. time).
6.

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksted o.l. skal før det slippes til resipient passere
anlegg for oljeutskilling. Avløpsvannets effektive oppholdstid i oljeutskilleren skal være minst
1 time. Overflatebelastningen skal være mindre enn 2m³ /m² t. Oljeutskilleren skal tømmes
minst 2 ganger pr. år, og for øvrig så ofte at utskillingen til enhver tid er effektiv. Det utskilte
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slammet skal deponeres på et sted godkjent av kommunen, og på en slik måte at
vannforekomster ikke blir forurenset.

Det er for så vidt riktig at forurensningsforskriften §24-3 i 2004 ikke fremstod slik den gjør i
dag, men å avfeie at forurensningsforskriften ikke omhandlet asfaltverk og påstå at den ikke
regulerte minsteavstander til naturområder, er tatt ut av løse lufta.
Forskriftskravene var den gangen klare og vel definerte og gjaldt den gangen som nå for
Veidekke Industri AS. sitt asfaltverk på Husøya. Asfaltverket slik det ble etablert i 2004
ligger etter den gamle forurensningsforskriftens definisjon i både sone A og B. videre i følge
tidligere forskrift, jfr. § 24-5.”Utslippsregler for stasjonære asfaltverk med tørketrommel”
Stasjonære asfaltverk med tørketrommel skal ikke plasseres i sone A og B.
I og med at Fylkesmannen i Møre og Romsdal ikke kjenner forurensningsforskriftens historie,
ber Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy om at Miljødirektoratet bistår og rettleder
Fylkesmannen i Møre og Romsdal slik at Fylkesmannen kommer på det rene med nye og
gamle forskrifter. Rettledningsoppgaven er svært viktig, da saksbehandlingsfeilen i denne
saken er i ferd med å sette naturreservat Fugløya, et av Nordmøres viktigste hekkeområder i
fare.

Med vennlig hilsen

Johan Fredrik Schmedling.
Leder for Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy
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