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Endring av tiltaksplan og varsel om tvangsmulkt for Veidekke sin 
asfaltproduksjon på Husøya i Kristiansund kommune 

Vårt vedtak gjaldt ferdigstillelse av innbygging av ferdigvareanlegget og drift av luktrenseanlegg som 
dere hadde foreslått i tiltaksplanen vi mottok i mars 2021. Vi varslet også en tvangsmulkt hvis dette 
ikke var gjennomført innen 1 februar 2022. 
 
I kommentaren til varsel om tvangsmulkt skriver dere at dere ønsker å gjøre endringer i 
tiltaksplanen med følgende bakgrunnen:  
Dere har siden sommeren brukt et tilsetningsstoff i bitumen-tankene som skal kapsle inn lukt, og 
dere har i etterkant av dette gjennomført en luktspredningsanalyse som viser en 50-70% reduksjon 
av lukt. Den siste luktanalysen viser at dere fortsatt ikke er innenfor utslippsgrensene i deres 
tillatelse. I løpet av november har dere koblet lufteventilene på depottankene til eksisterende 
luktrenseanlegg.  
 
Endringene dere ønsker å gjøre i tiltaksplanen er å dele det tiltaksdelen i tre:  
Trinn 1: Innbygging av nederste del av siloanlegget med avsug til ny rensecontainer, samt tilkobling 
av to stående PMB1-tanker til ny rensecontainer. Beregninger viser at dette vil være nok til å komme 
innenfor tillatelsen. Dette tiltaket vil være ferdig til 01.02.2021. Med dette tiltaket på plass anser dere 
at grunnlaget for varsel om tvangsmulkt vil bortfalle. 
 
Trinn 2: Tiltaket tar for seg bygging av fysisk lukket sluse for lasting av asfalt på lastebiler for 
ytterligere å redusere luktutslipp. Denne vil også bli koblet til ny rensecontainer. Dette tiltaket er 
forventet ferdig medio april 2022. 
 
Trinn 3: Dette tiltaket vil bli vurdert etter en ny luktmåling som skal utføres innen to uker etter 
oppstart våren 2022. Tiltaket vil eventuelt omfatte innbygging av resten av ferdigvareanlegget, 
toppvogn (vagg), opptrekksvogn og uttapping fra mixer, med tilkobling til ny rensecontainer. 
 

 
1 Polymermodifisert bitumen. Bitumen tilsatt polymer 
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Vår vurdering 
Til tross for at det har tatt lengre tid en ønsket å løse luktproblemene som kommer fra deres 
produksjon viser revidert tiltaksplan at dere har klare forventninger til hvilke tiltak som er 
nødvending for at dere skal overholde luktgrensene i utslippstillatelsen.  
 
Det er virksomheten sin oppgave å sikre at utslippet er innenfor rammene som er satt. 
Statsforvalteren følger opp dette gjennom tilsyn og saksbehandling. Det er virksomheten sin 
oppgave å finne de riktige løsningene som sikrer at virksomheten er innenfor de krav som er satt i 
tillatelsen.  
 
Opprinnelig tiltaksplan gjaldt innbygging av hele ferdigvareanlegget, og var vurdert som det tiltaket 
som gjorde at utslippsgrensen for lukt ble overhold. Vårt varsel om tvangsmulkt var knyttet til 
løsningen som skulle sikre at anlegget drives innenfor utslippsgrensen i tillatelsen.  I den reviderte 
tiltaksplanen har dere nå beregnet at Trinn 1 vil være nok til at dere driver lovlig.  
Dere vil også gjennomføre Trinn 2 som vil gi en ytterligere reduksjon av lukt. 
 
I trinn 3 skriver dere at dere vil gjøre en ny luktmåling innen to uker etter oppstart våren 2022.  
  
Med bakgrunn i dette vedtar vi følgende endring av tiltaksplan og varsel om tvangsmulkt: 

1. Nedre del av siloanlegget skal bygges inn og det skal lages avsug til ny rensecontainer fra 
dette. To stående bitumen-tanker skal også være koblet til ny rensecontainer. Dette arbeidet 
skal være sluttført innen 01.02.2021.  
Tvangsmulkt vil bli vedtatt dersom produksjonen på anlegget starter opp før dette er 
gjennomført. 

2. Det blir bygd fysisk lukket sluse for lasting av asfalt på lastebiler. Avtrekk fra slusen skal 
kobles til ny rensecontainer og ferdigstilles innen 30.04.2022. 
Tvangsmulkt vil bli vedtatt dersom produksjonen i anlegget er startet opp og punkt 2 ikke er 
ferdigstilt innen 30.04.2022. 

3. Luktmålingen som skal gjennomføres etter produksjonsstart må inkludere målinger ved 
lasting til båt. Det må også beregnes hvor mange timer i måneden det skal lastes på båt. 

4. Luktanalyserapporter skal sendes til Statsforvalteren så snart de er ferdigstilt. 
5. Datablad for tilsetningsstoff som brukes i bitumentankene skal sendes til oss innen 1. 

februar. 
 
Dette vedtaket kan påklages innen tre uker fra vedtaket er mottatt i tråd med reglene i 
forvaltningsloven. 
 
Vedtaket er fatta med hjemmel i §§ 18 og 73 i forurensningsloven. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ulf Lucasen (e.f.) 
Assisterende miljøverndirektør 

  
 
Christian Dahl 
fagleiar forureining 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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