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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Falck NUTEC Kristiansand den 18.
november 2015.
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to
uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen avdekket 2 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik:
 Virksomhetens internkontrollsystem er mangelfullt.
 Virksomheten kan ikke dokumentere sine utslipp til luft.
Anmerkninger:
 Virksomhetens kjemikalielagring har mangler.
 Virksomheten kunne ikke dokumentere at bakken rundt øvelsesområdet er sikret mot
forurensning.
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Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Virksomheten
skal snarest og senest innen 15. januar 2015 dokumentere (skriftlig) hvordan avvikene er
rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Med hilsen
Thore Egeland (e.f.)
sjefingeniør
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift

Lisbeth Schnug
overingeniør
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Falck NUTEC avd Kristiansand
Organisasjonsnr.: 914 553 563

Eies av: 936 993 850

Bransjenr. (NACE-kode): 85.599 - Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Kontrollert enhet
Navn: Sikkerhetssenter

Anleggsnr.: 1001.0404.01

Kommune: Kristiansand

Fylke: Vest-Agder

Anleggsaktivitet: Brannøvingsplasser

Risikoklasse: 3

Tillatelse gitt: 14. august 2009

Sist endret: 18. februar 2015

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
Lov om vern mot forurensning og om avfall overholdes. Inspeksjonen er en del av
Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.
Inspeksjonstema:
- Krav til og innhold av internkontrollsystem
- Håndtering av kjemikalier
- Håndtering av farlig avfall
- Utslipp
- Oppfølging av utslippstillatelse
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger 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.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.
3. Oppfølging etter inspeksjonen
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For
at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må dere innen 15. januar 2015 sende en skriftlig
redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvapostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Vest-Agder v/ Lisbeth Schnug
4. Gebyr for kontroll
Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter sats basert på
virksomhetens risikoklasse, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Falck NUTEC Kristiansand er
plassert i risikoklasse 3 og skal dermed betale kr. 12 200,- for kontrollen. Faktura ettersendes.
Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr
til statskassen.
5. Avvik
Fylkesmannen avdekket følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomhetens internkontrollsystem er mangelfullt.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften) § 5.
Kommentarer:
Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i
virksomheten, jf. internkontrollforskriften § 4. I internkontrollforskriftens § 5 er det angitt hva
internkontrollen skal omfatte samt krav til skriftlig dokumentasjon.
Virksomheten har et elektronisk internkontrollsystem. Systemet er relativt nytt og ble innført i
sommer etter virksomhetsoverdragelse. Vi fikk inntrykk av at medarbeiderne enda ikke hadde
fullgod kjennskap til systemet. Følgende dokumenter kunne ikke legges frem under tilsynet:
- Risikovurderinger av samtlige aktiviteter som kan volde det ytre miljøet, jf.
internkontrollforskriften § 5 annet ledd 6.
Virksomheten hadde en tidligere papirversjon av risikovurderinger i en perm, men
kunne ikke finne de aktuelle vurderingene.
- Skriftlig rutine for nøytralisering av ammoniakk. Dette er også et krav iht.
utslippstillatelsens pkt. 2.4.4
Fylkesmannen fikk inntrykk av at avviksbehandlingssystemet fungerer godt. Det er likevel
ønskelig at virksomheten definerer hva et avvik på ytre miljø kan være. Dette kan hjelpe til at
alle ansatte har den samme oppfatningen av om hvilke hendelser skal rapporteres til ledelsen.
Eksempler på avvik på ytre miljø kan være søl av olje eller kjemikalier, ulåst lager for farlig
avfall, feilsortering av farlig avfall.
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Avvik 2
Virksomheten kan ikke dokumentere sine utslipp til luft.
Avvik fra:
Tillatelse etter forurensningsloven av 18. februar 2015.
Kommentarer:
Det er spesifisert i tillatelsen at luftforurensningen ved bakkenivå ikke skal overstige
grenseverdiene i forurensningsforskriftens § 7-6, jf. pkt. 2.3 i tillatelsen. For å kunne
dokumentere det må virksomheten vurdere hvor mye det slippes ut av relevante forbindelser
(NOx og svevestøv). Virksomheten kunne ikke legge frem slik dokumentasjon (målinger eller
beregninger).
Det er også et krav i tillatelsen at virksomheten skal kunne dokumentere sine utslipp av
klimagasser, jf. pkt. 2.5 i tillatelsen. Under tilsynet kunne ikke virksomheten legge frem
dokumentasjon på dette.

Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomhetens kjemikalielagring har mangler.
Kommentarer:
Virksomheten lagrer kjemikalier i en avlåst kontainer. Under tilsynet ble det observert flere
flytende kjemikalier, derunder et oljefat, som ble ikke oppbevart med sikring mot utslipp. Alle
kjemikalier skal oppbevares på en slik måte som ikke medfører miljøforstyrrelse, jf.
produktkontrolloven § 1 b) og § 3 første ledd.
Anmerkning 2
Virksomheten kunne ikke dokumentere at bakken rundt øvelsesområdet er sikret mot
forurensning.
Kommentarer:
Brannøvingsfeltet har en tett flate (betong eller stein med underliggende membran). Rundt
øvelsesområdet er det grus. Virksomheten kunne ikke dokumentere at grusområder er
beskyttet mot søl fra brannøvingsfeltet (f.eks. gjennom en membran i bakken). I følge
bedriften foregår øvelsene midt på den tette flaten, men under tilsynet sto helikopterkroppen
tett inntil grusområder (se bildet under). Virksomheten må kunne dokumentere at
brannøvingsplassen er utformet på en slik måte at aktiviteter ikke kan medføre forurensning
ved spill og sprut til omliggende arealer.
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6. Andre forhold
Falck NUTEC Kristiansand skal rapportere forbruk av brennstoff og slokkemidler til
Fylkesmannen via ALTINN, jf. tillatelsens pkt. 6. Det ble opplyst under tilsynet at de
rapporterte tallene kun omfatter aktiviteter i regi av Falck NUTEC Kristiansand. Avinor
Kjevik benytter brannøvingsplassen til egne aktiviteter, og forbruket under disse øvelsene
rapporteres ikke. Under tilsynet ble det derfor varslet at Fylkesmannen vil vurdere om
tillatelsen/rapporteringen må endres. I utgangspunktet skal det rapporteres for alle aktiviteter
på brannøvingsfeltet. Fylkesmannen vil følge dette opp utenom kontrollen.
7. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:







Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 18. februar 2015.

