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Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den 25.5.2016 ved Findus Norge AS,
Larvik
Bakgrunn for tilsynet
Miljødirektoratet og fylkesmennene gjennomfører våren 2016 en landsdekkende kontrollaksjon
av forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Dette
regelverket trådte i kraft 1.1.2014. Tilsynsaksjonen har som mål å kontrollere om
forskriftskravene er implementert i virksomhetenes internkontroll og om kravene blir etterlevet.

Resultater
Denne rapporten omhandler funn som er konstatert etter kontroll av Findus Norge AS, Larvik, den
25.5.2016., men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller
miljøstatus.
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker
etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik under tilsynet.
Det er gitt en anmerkning. Denne er beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Trine Bull-Hansen
fagsjef

Berit Løkken
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Fylkesmannen i Vestfold
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Telefaks: 33 37 11 35
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Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg
Orgnr. 974762501

Besøksadresse:
Statens Park - Hus I
Anton Jenssens gate 4
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1.

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet):
973100319
Besøksadresse:
Elveveien 110, Larvik
Kommune/kommunenr.:
Larvik
Anleggsaktivitet:
Produksjon av matretter, frysing av grønnsaker

2.

Bransjenr. (NACE-kode):
10.202
Anleggsnummer:
0709.0022.01

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten:
Stig Waage (dir.), Kjell Vidar Dalen
(vedlikeholdssjef), Siri Holme Berntsen (HMSansvarlig)

3.

Eies av:
981279980
Telefon:

Fra Fylkesmannen:
Berit Løkken

Bakgrunn for inspeksjonen

Miljødirektoratet og fylkesmennene gjennomfører våren 2016 en landsdekkende kontrollaksjon
av forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Dette
regelverket trådte i kraft 1.1.2014. Tilsynsaksjonen har som mål å kontrollere om
forskriftskravene er implementert i virksomhetenes internkontroll, og om kravene blir etterlevet.

4.

Inspeksjonstema

Følgende hovedtema ble kontrollert:
 Miljørisiko (med fokus på tankanlegg/tanklagring)
 Driftsrutiner og overvåkningstiltak (for å forebygge og oppdage )
 Barrierer (tiltak for å hindre/begrense forurensning)
 Forebyggende inspeksjon og vedlikehold (for å sikre tilfredsstillende teknisk tilstand)
 Beredskap (for å begrense omfanget av eventuelle utslipp)

5.

Definisjoner

Avvik:
Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning:
Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø
og 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.

6.




Dokumentunderlag
Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
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Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften)
Tillatelse 22.12.2006 gitt Findus Norge AS, avd. Larvik, i medhold av forurensningsloven §
11

Informasjon om regelverket finner du på www.miljodir.no og www.regelhjelp.no.

7.

Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.
Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på
virksomhetens risikoklasse. Risikoklassen er fastsatt til klasse 4 i tillatelsen av 22.12.2006. Dette
innebærer at virksomheten skal betale kr 4800 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden
gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.
Faktura oversendes fra Miljødirektoratet.

8.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentleglova. Kopi av rapporten legges
ut på Fylkesmannens nettsider.
9.
Om virksomheten
Virksomheten har to tanker med NH3-gass, til sammen ca. 12 m3. Tankene er plassert inne i
bygningen i eget rom («maskinrommet»). Tankene ble etablert ca. 1970. Gass ledes til kjøle- og
fryserom. Virksomheten har en naturgass-tank (LNG) ca. 75 m3 som eies av Skagerak Energi. I
tillegg har virksomheten en nitrogen-tank og to fyringskjeler for olje som ikke omfattes av
forskriften.

10.

Avvik

Det er ikke bemerket avvik under kontrollen.

11.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkning til forhold som ble kontrollert:
Anmerkning
Miljørisiko, jf. forskriften § 18-4.
Virksomhetens risikoanalyse med hensyn til ytre miljø omfatter utslipp til luft hvor både
ammoniakk-tanker og naturgasstank er delvis vurdert. Det er tatt utgangspunkt i forurensning til
luft, og vist til kontroll ved drift og anlegg uten at de enkelte deler og arbeidsprosesser er nærmere
synliggjort, eksempelvis tanker, ledningsnett og tilføring til bruksområdene (kjøle- og
fryseenheter).
Ved vurdering av risiko er sannsynlighet og konsekvens omfattet. Imidlertid synes Sannsynlighet
å omfatte helse eller skade på person, og ikke i forhold til ytre miljø.
I miljørisikoanalysen bør det også fremgå hvilke akseptkriterier som legges til grunn for analysen,
d.v.s. en form for vekting eller gradering av sannsynlighet og miljøkonsekvens.
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Andre forhold
Ammoniakk-tankene er plassert i eget rom, dedikert for disse. Rommet har sensorer («sniffere»),
med måler på utsiden av rommet. Tilsvarende sensorer er plassert på kjøle- og fryselager, med
tilhørende målere på utsiden av rommene. Det er etablert vedlikeholdsrutiner på sensorene.
Maskinister ved virksomheten er ansvarlig for daglige oppfølginger av NH3-tankene. Disse fylles
ca. annet hvert år av firma Therma. (I dag fra 80-l tanker; det er snakk om å bygge om /flytte
tankene for enklere håndtering)
LNG-tanken eies og følges opp av Skagerak energi, ved vedlikehold og fjernovervåking. I tillegg
utfører ansatt ved Findus visuelt tilsyn daglig.
Det er utarbeidet evakueringsplan i forhold til naboer. LNG /Skagerak energi har egen
risikovurdering og beredskapsplan som er inkorporert i Findus’ internkontroll. Det gjennomføres
beredskapsøvelser 2 x pr år; en vesentlig tilknyttet førstehjelp.
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