Fylkesmannen i Oppland
Miljøvernavdelinga

Inspeksjonsrapport
Saksnummer: 2009/2042
Informasjon om virksomheten
Navn: Hydro Aluminium Profiler AS

Dato for inspeksjonen: 27.04.09

Adresse: Serviceboks 34
2808 Gjøvik

Telefon/e-post:
roy.hogberget@hydro.com

Besøksadresse: Raufoss Industriområde,
bygning 232

Organisasjonsnummer
bedriftsnr:
tilhører: 942 613 466

Kommune/kommunenr.: 0529 Vestre Toten

Bransjenr. (NACE-kode): 24.422

Til stede under kontrollen
Fra virksomheten: Morten Engelien, Roy
Høgberget, Ole Paulseth, Helge Magne
Øvstetun

Fra Fylkesmannen: Elin Hilde, Knut Roland,
Tor Erik Urdahl

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende tema ble
dekket under kontrollen:
• Håndtering av kjemikalier og farlig avfall. Sikring mot akutte utslipp
• Drift av renseanlegg og utslippskontroll til vann for anlegg som ikke er lukket
• Internkontroll i forhold til ytre miljø, herunder risikovurdering og rutiner

Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen har ikke påvist avvik, men har gitt 3 anmerkninger* i forbindelse med kontrollen.

Oppfølging etter kontrollen
Ikke krav om tilbakemelding.
Ber om tilbakemelding.
Fylkesmannen ber virksomheten sende en skriftlig tilbakemelding om eventuell oppfølging av
anmerkningene som er gitt.
Frist for tilbakemelding: 15.06.09

* Avvik og anmerkninger er definert på neste side.
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Bakgrunn og informasjon
Definisjon på avvik og anmerkninger
Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, eller forskrifter hjemlet i
disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse,
miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Informasjon om vedtak om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke mottar skriftlige tilbakemelding innen fastsatt frist, har vi mulighet for å
fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73
eller i produktkontrolloven § 13. Tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende
dagsgebyr som gjelder så lenge tilbakemeldingen ikke er mottatt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil
bli forhåndsvarslet.
Stort farepotensial ved stoffer som brukes i overflatebehandling
Stoffene som brukes til overflatebehandling har et stort farepotensial, både for helse og miljø. Derfor
er det viktig at alle som arbeider med slike prosesser overholder regelverket.
Utslipp til vann
Prosessvann inneholder rester av metaller og kjemikalier som ikke må slippes direkte til kloakk.
Skyllevann skal renses før det kan føres til kommunalt ledningsnett.
Håndtering av farlig avfall
Avfall fra overflatebehandling er som regel farlig avfall og må håndteres forsvarlig og leveres til
godkjent innsamler eller mottak. Farlig avfall er blant annet brukte bad, bunnslam fra bad, slam fra
renseanlegg og kjemikalieavfall.
Aktuelt regelverk
Se lover og forskrifter på SFTs hjemmeside www.sft.no eller via www.Regelhjelp.no.
Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:
• Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 om systemets innhold og dokumentasjon.
• Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven) § 7 om plikten til å unngå
forurensninger.
• Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 3 om
aktsomhetsplikt og § 3a om substitusjonsplikt.
• Forskrift om begrensing i bruk av helse og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter
(produktforskriften).
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 Farlig avfall.
Bedriftens utslippstillatelse fra SFT av 20.12.00 fra Statens forurensningstilsyn ligger også til grunn for
kontrollen.
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Avvik
Fylkesmannen har ikke påvist avvik i forbindelse med tilsynet.

Anmerkninger
Det er gitt følgende anmerkninger:

Anmerkning 1
Lageret for farlig avfall hadde ikke merking på alle oppsamlingsbeholderne.
Kommentarer:
Bedriften hadde en låst container utendørs ved bygget. Beholderne for ulike typer farlig avfall var stort
sett merket, men noen få var umerket. Disse bør også merkes, jf intensjonen i avfallsforskriften § 115.
§ 11-5. Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall
Farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal
treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.
Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes
dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

Anmerkning 2
Det var noe mangelfulle rutiner i forbindelse med driften av renseanlegget.
Kommentarer:
I utslippstillatelsen er satt krav til utslipp til vann; maks 10 m3/t og 150 m3/døgn. Vannmengden
registreres ukentlig. Dette gjør det vanskelig å dokumentere at kravene i tillatelsen er overholdt. I
egenrapporten fra virksomheten til Fylkesmannen for 2008 fremgår det ikke om utslippsmengden er i
samsvar med kravene. Driftsjournal for 2008 utdelt ved kontrollen tyder på en overskridelse på
vannmengde i uke 33.
For øvrig manglet det data om aluminiumskonsentrasjoner i vann i egenrapporten for 2008, men årlig
utslipp er beregnet.
Etter det som kom fram manglet det beskrivelse av anbefalte driftsverdier for pH i driftsinstruksen for
renseanlegget.

Anmerkning 3
Det kan være PCB-holdige isolerglassruter i bygningen, som ikke var merket
Kommentarer:
Hydro Aluminium Profiler er ikke selv eier av bygningene de disponerer. Det kom frem at det kan
være isolerglassruter fra perioden 1965-1975 i bygget. Disse er lovlige å ha i bruk, men de skal være
merket med PCB-merke for å sikre at de blir håndtert som farlig avfall når de fjernes. Vi viser til § 3-1
2. ledd i produktforskriften om merking av PCB-holdige produkter.
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PCB-holdig lysarmatur skal være fjernet fra alle bygg pr i dag. Virksomheten bekreftet at dette var
ordnet av byggeier.
Hydro Aluminium Profiler bør sikre seg at eventuelle PCB-ruter er merket.

Andre forhold
Virksomheten elokserer aluminiumsprofiler og har eget renseanlegg for prosessavløpsvann.
Avløpsvannet går herfra til kommunalt ledningsnett og renseanlegget på Breiskallen. Vann fra
ettertettingsbad har tidligere gått til Hunnselva, men dette har nå opphørt.
Bedriften søkte 23.06.08 om oppdatert utslippstillatelse da det ikke brukes løsemidler som omtalt i
gjeldende utslippstillatelse. Bedriften er også omfattet av IPPC-direktivet, noe som innebærer at
tillatelsen bør oppdateres. Fylkesmannen vil følge opp saken.

