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Rapportnummer: 2016.042.I.FMHO
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Fra virksomheten:
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Rune Holmelid

Fra Fylkesmannen i Hordaland:
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Resultater fra tilsynet
Denne rapporten omhandler avvik fra tilsynet. Dersom vi ikke får melding om faktiske feil i
rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten endelig.
Fylkesmannen i Hordaland fant 1 avvik under tilsynet innen følgende tema:
 Utslippskontroll
Avviket er nærmere omtalt på side 3.
Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. oktober 2016
på at avviket er rettet. Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere omtalt på side 2.

Hallvard Hageberg
senioringeniør

Mari Katrine Berg
overingeniør

Rapporten er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
Kopi til:
Miljødirektoratet
Vann- og avløpsetaten,
Bergen kommune
Statens hus
Kaigaten 9, 5020 Bergen
Telefon: 55 57 20 00
Telefaks: 55 57 28 51

Postboks 5672 Sluppen
Postboks 7700

Miljøvern- og klimaavdelinga
Postboks 7310, 5020 Bergen
Org.nr: 974760665

7485
5020

TRONDHEIM
BERGEN

E-post:
fmhopostmottak@fylkesmannen.no
Internett:
www.fylkesmannen.no/hordaland

1.

Informasjon om virksomheten

Navn: Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk AS

Risikoklasse: 3

Besøks- og postadresse: Storaneset 28, 5260 Indre Arna
E-post: trond@indus-as.no

Telefon: +47 55 24 04 92

Kommune: Bergen

Organisasjonsnr.: 971 711 949

Bransjenr. (NACE-kode): 38.220 Behandling og
disponering av farlig avfall

Eier (org.nr.): 912 963 659

Tillatelse sist oppdatert: 13.03.2014

Forrige tilsyn: -

2.

Bakgrunnen for tilsynet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven med forskrifter blir overholdt. Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk AS fikk
tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall på Storaneset i 2014. Fylkesmannen
fører tilsyn med alle anlegg med tillatelse basert på et tilsynsintervall knyttet til risikoklassen.
Dette var første tilsyn etter at virksomheten fikk tillatelsen.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
 Tillatelse datert 13. mars 2014
 Utslipp til ytre miljø
 Håndtering av farlig avfall
 Internkontroll, bl.a. risikovurdering og avvikshåndtering

3.

Oppfølging etter tilsynet

Virksomheten plikter så snart som mulig å rette opp avviket som er omtalt i denne rapporten.
For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må dere sende en skriftlig tilbakemelding
med dokumentasjon som viser hvordan avviket er rettet, gjerne med bilder der det er relevant,
innen 1. oktober 2016.

4.

Tilsynsgebyr

Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk AS skal betale gebyr for tilsynet, jf. forurensningsforskriften
§ 39-6. Virksomheten er plassert i risikoklasse 3 i tillatelsen. Dette betyr at dere skal betale
12 500 kroner for det gjennomførte tilsynet. Faktura ettersendes fra Miljødirektoratet.

5.

Offentliggjøring

Denne rapporten vil være tilgjengelig for allmenheten via Fylkesmannen i Hordaland sin
postjournal på www.fylkesmannen.no/hordaland, jf. offentlighetsloven.
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6.

Dokumentunderlag






Forurensningsloven
Forurensningsforskriften
Avfallsforskriften
Internkontrollforskriften
Tillatelsen datert 13. mars 2014

Informasjon om regelverket finner dere på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no.

Definisjoner




7.

Avvik: brudd på krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen (for eksempel brudd på krav i forurensningsloven,
produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår
fastsatt i tillatelsen eller dispensasjoner).
Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å
påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke er omfattet av definisjonen for avvik.

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1: Virksomheten har utslipp til vann
Avvik fra:
- Tillatelsen av 13. mars 2014 punkt 4.1 om utslippsbegrensninger
- Avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 punkt 3 om oljeutskiller
Kommentarer til regelverket:
Fra tillatelsen går det fram at bedriften ikke skal ha utslipp til vann eller grunn. Nye krav i
avfallsforskriften trådde i kraft 1. januar 2016. Her står det at overflatevann skal ledes
gjennom oljeutskiller, mens utslipp til vann fra avfallshåndteringen ikke er tillatt. Håndtering
av farlig avfall innebærer blant annet mellomlagring.
Avviket er basert på følgende observasjoner:
Virksomheten slipper ut vaskevann etter høytrykksspyling av innendørs lagerområde for
farlig avfall over oljeutskiller koblet til kommunalt avløpsnett. Det tas årlige prøver av
utslippet, og måling fra januar 2016 viste 48,9 mg/l olje.

8.

Anmerkninger

Vi har ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen.
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9.

Andre forhold

Oppgradering av anlegget
Virksomheten jobber med oppgradering av uteområder. Utendørs farlig avfallslager skal få
takoverbygg, og utendørs betongdekke utvides betraktelig. Det skal også støpes en 70 cm høy
kant rundt anlegget, og området skal ha avrenning til to sluk.
Dimensjonering av oljeutskiller og myndighetsforhold
Fra Vann- og avløpsetaten (VA-etaten) i Bergen kommune har vi fått oppgitt at det på
Storaneset 28 er registrert en 2 m3 utskiller med 1 m3 sandfang, med kapasitet på 0,5 l/s.
VA-etaten opplyser at en høytrykksspyler (uten spylekraner eller noe annet medregnet) grovt
regnet vil kreve en utskiller med minstekapasitet på 2 l/s.
Bergen kommune regulerer utslipp av oljeholdig avløpsvann fra visse type virksomheter, se
forurensningsforskriften kapittel 15 om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Her er
grensen for oljeinnhold satt til 50 mg/l. Forskriften har et begrenset virkeområde for blant
annet bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy og bussterminaler. For virksomheter som
reguleres av Fylkesmannen, som Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk, vil Fylkesmannen sette
egne vilkår til utslipp av oljeholdig avløpsvann avhengig av lokale forhold i de tilfellene det
er aktuelt å tillate utslipp.
Per i dag er ikke aktiviteten ved Indus Production Services AS behandlet etter
forurensningsloven. Vi vil ta dette opp med Miljødirektoratet, og trolig vil virksomheten
kreve behandling etter forurensningloven. Dette er bl.a. på bakgrunn av de høye registrerte
verdiene fra oljeutskilleren.
I oversendingsbrev til endelig forslag til endringer i kapittel 11, datert 10. januar 2014, fra
Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet går det fram at en utslippsgrense på
50 mg/l er lite aktuelt fordi dette ikke er i overenstemmelse med best tilgjengelig teknikk
(BAT).
Nye krav i avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall
Endringene i avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall trådde i kraft 1. januar i år.
Endringene innebærer blant annet et nytt vedlegg 4 med minimumskrav til anlegg for mottak
og mellomlagring av farlig avfall. Dersom det er ulike vilkår i tillatelsen og i forskriften, vil
det være det strengeste vilkåret som er gjeldende.
Finansiell sikkerhet
Virksomheten har etablert finansiell sikkerhet for behandlingsanlegget sitt i Langerekkja,
hvor Miljødirektoratet er myndighet. Etter avklaring fra Miljødirektoratet vil det måtte
etableres egen finansiell sikkerhet for anlegget på Storaneset. Vi viser til brev datert
4. mai 2016 overlevert under tilsynet, og ettersendt per epost 9. mai, hvor det står at
virksomheten må sende inn forslag til finansiell sikkerhet innen 1. juli 2016.
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Tilbakemelding på årsrapport for 2015
Vi viser til årsrapport for avfallsanlegg for 2015 sendt inn 24. februar 2016.
Fra årsrapporten går det fram at dere ikke har hatt avvik innen ytre miljø i løpet av
rapporteringsåret. Vi minner om at avviksregistrering og oppfølging av avvik er viktig for å
lære av feil og mangler.
Årsrapporten blir tatt til orientering
Vi tar rapporten for 2015 til orientering. Den kan likevel bli fulgt opp ved neste tilsynsbesøk.
Fylkesmannen regner med dette med at dere ikke har hatt andre utslipp eller forhold som kan
ha hatt noe å si for miljøet i rapporteringsåret.
Vi minner om ansvaret dere har for å rapportere alle utslipp og forhold fra virksomheten som
kan ha noe å si for miljøet i årsrapporten for 2016. Dette gjelder uavhengig av om utslippene
er regulert i tillatelsen eller ikke. Dette må dere ta hensyn til i måleprogrammet/
internkontrollen.
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