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Fra virksomheten:
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Tor Kristian Larsen, elektrosjef Forestia/Moelven
Bjørn Steinar Schau, hovedverneombud
Johan Bråane, industrivernleder
Vegard Grønnerud, kvalitets- og miljøsjef
Torodd Rande, adm. dir

Fra tilsynsmyndighetene:
Harald Øie, Arbeidstilsynet
Odd J. Hjelen, Arbeidstilsynet
Steinar Farstad, Næringslivets sikkerhetsorg.
Steinar Østlie, Fylkesmannen i Hedmark

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik som ble avdekket under inspeksjon ved Forestia AS,
19.04.2016:
Det ble ikke avdekket avvik i tilknytning til temaene som ble vurdert ved inspeksjonen.
Det er ikke påkrevet med noen tilbakemelding til tilsynsmyndighetene. Tilsynet avsluttes
dermed med dette fra vår side.

Med hilsen

Jørn Georg Berg e.f.
miljøverndirektør

Steinar Østlie
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 874 884 472

Eies av: 981 393 961

Besøksadresse: Damvegen 31, Braskereidfoss

Telefon: 62 42 82 00

Bransjenr. (NACE-kode): 16.210 Prod. av sponplater m.m.

E-post: forestia.kundesenter@byggma.no

Kontrollert anlegg
Navn: Forestia AS, avd. Braskereidfoss

Anleggsnr: 0426.004.01

Kommune: 0426 Våler i Solør

Anleggsaktivitet: Treforedling

Fylke: Hedmark

Risikoklasse: 3

Tillatelse gitt (Fylkesmannen): 29.01.2009

Tillatelse sist oppdatert: -

2. Hensikten med tilsynet
Inspeksjonen var en del av HMS-tilsynsetatenes fellesaksjon, som finner sted annet hvert år.
Fellesaksjonen 2016 er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets
sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ved
denne inspeksjonen deltok Arbeidstilsynet, NSO og Fylkesmannen i Hedmark.
Hensikten med tilsynet var å kontrollere hvordan virksomheter som holder til i industriparker,
forsyningsbaser og kjøpesentra samordner sin internkontroll for å tilfredsstille kravene i
HMS-internkontrollforskriften § 6.
Det ble gjennomført tilsyn ved 3 bedrifter på Braskereidfoss industriområde – Braskereidfoss
kornsilo SA, Forestia AS og Moelven Våler AS. Tema for tilsynet var avgrenset til
risikovurderinger innenfor HMS-området, med primær fokus på forhold som kan påvirke eller
øke risikoforholdene som følge av nærliggende lokalisering hos flere bedrifter.
Denne rapporten omhandler avvik 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.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Det blir ikke
påpekt anmerkninger i forbindelse med denne kontrollaksjonen. Vi anser derfor oppfølgingen
etter inspeksjonen som avsluttet.
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4. Gebyr for inspeksjonen
Virksomheten er ved denne inspeksjonen plassert i gebyrsats 4 (jf. Fylkesmannens varselbrev
datert 31.03.2016). Dette betyr at dere skal betale kr 4 700 i gebyr for den gjennomførte
inspeksjonen. Gebyrsats følger av virksomhetens plassering i risikoklasse, jf.
forurensningsforskriften § 39-7. Faktura med innbetalingsblankett vil bli oversendt fra
Miljødirektoratet.
Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-7 om gebyr for inspeksjon uten
tillatelse. Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljødirektoratet (jf.
forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra rapporten er mottatt. Klagen bør være
skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.
Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr
til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på
www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).
Kopi av rapporten sendes også til: Våler kommune, 2436 Våler i Solør

6. Andre forhold
Bedrifter produserer sponplater til møbelplater, bygningsplater m.m. Årlig mottak av
tømmer er ca. 450 000 fastkubikkmeter. Det mottas flis fra sagbruk.
Bedriften er ISO 9001 og 1400-sertifisert. Virksomheten er basert på LEAN-metodikk.
Det er ca. 200 ansatte, hvorav ca. 160 er knyttet til administrasjon og produksjonen.
Bedriftens internkontroll er under omlegging, dette oppleves av bedriften som en
tidkrevende prosess. Overordnet risikovurdering er ferdig tilpasset nytt system.
Risikovurderingene er foreløpig brutt ned på miljø og personsikkerhet. Bedriften anser at
brannrisiko utgjør den alvorligste risikofaktoren ved virksomheten. Det anses å være liten
risiko for spredning mellom nabobedrifter ved en eventuell storbrann. Sterk vind vil
medføre økt risiko. Spredning av brann til tak vil kunne være katastrofalt. Forestia og
Moelven har gode gjensidig varslingsavtaler.
Virksomheten anser at behov for samordning vil være avgrenset til eget bedriftsområde.
Bedriften har strømleveranse fra kraftstasjon ved Glomma felles med Moelven Våler.
Dette har gitt mer stabil strømforsyning.

7. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for kontrollen var:
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften).
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