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Saksbehandler Dag Aursland, innvalgstelefon 33771187

Deres referanse

Inspeksjonsrapport
Inspeksjonsrapport nummer: 1

Dato for inspeksjonen: 6.4.2011

Informasjon om kontrollert virksomhet
Navn:
Lågen Gulrot AS
Adresse:
3277 Steinsholt

Virksomhetens org.nr.:
872062432
Virksomhetens telefon/epost:
33 12 96 00

Kommune/kommunenr.:
Lardal

Bransjenr. (NACE-kode):
46.310

Anleggsaktivitet:
Engroshandel med frukt og grønnsaker

Anleggsnummer:
0728.0011.01

Tilstede under inspeksjonen
Fra virksomheten:
Øystein Borg

Fra Fylkesmannen:
Dag Aursland

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble konstatert under inspeksjonen.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
• Utslipp til vann
• Avfallshåndtering
• Miljørisikovurdering

Rapportens status
Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i
rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Resultater fra inspeksjonen
Ingen avvik
Kontrollen avdekket 3 avvik i forhold til regelverket
Det er gitt 0 anmerkninger

Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding
Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding med bekreftelse på at
forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig
tilbakemelding er: 1.6.2011
Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket
kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En
eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

Orientering om kontrollgebyr
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. krav i forskrift av 1. juni 2004 nr 931 om begrensning av
forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6.
Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens
risikoklasse. Risikoklasse er fastsatt i tillatelsen. Dersom en virksomhet i henhold til tillatelser gitt før 1. januar
2007 er plassert i en bestemt kontrollklasse skal denne plasseringen gjelde som risikoklasse. Virksomheter som
ikke er plassert i risikoklasse betaler gebyr som risikoklasse 4.
Risikoklasse 1
Risikoklasse 2
Risikoklasse 3
Risikoklasse 4

kr
kr
kr
kr

19 700
14 800
11 400
4 400

Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4 400 i gebyr for den gjennomførte kontrollen.
Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan
påklages.

Dokumentunderlag
•
•
•
•
•
•

Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester
(produktkontrolloven)
Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften)
Tillatelse av 4.3.2010 i medhold av forurensningsloven § 11

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

Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.
Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen.

Sted: Tønsberg

Dato:26.4.2011

Fylkesmannen i Vestfold
(etter fullmakt)
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Definisjoner
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel
overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav
og vilkår fastsatt i dispensasjoner.
Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke
omfattes av definisjonen for avvik.

Avvikstype 2: Utslippskontrollen er ikke tilfredsstillende
Avvik fra:
• Forurensningsloven § 7
• Internkontrollforskriften § 5 pkt 2, 5 og 7
• Tillatelse av 4.3.2011etter forurensningsloven § 11 jf 16
Grunnlaget for avviket:

2b

Virksomheten har ikke utført målinger eller beregninger av utslipp til vann.

2c Virksomheten kan ikke dokumentere at vannrenseinnretninger er riktig dimensjonert i forhold til
produksjonsmengde.
Observasjon:
Bedriften har vært i drift på Berganmoen i flere år. Det ble gitt tillatelse til infiltrasjon av i grunne via det
naturbaserte renseanlegget. På inspeksjonen var det et svært høyt forbruk av vaskevann grunnet høy produksjon
og utsortering før pakking. I infiltrasjonsdammene var det mye gulrot. I tillegg så hadde dammene liten
hydraulisk kapasitet til å behandle så mye prosessvann. Fylkesmannen vurderer renseanlegget til å fungere
dårlig.
Kommentar:
Det er ikke framlagt prøvetakingsplan for å overvåke vannkvaliteten i infiltrasjonsområdet jf
krav i tillatelsen av 4.3.2011.
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Avvikstype 4: Avfallshåndteringen er ikke tilfredsstillende
Avvik fra:
• Forurensningsloven §§ 7, 29 og 32
• Avfallsforskriften § 9-4 (deponering)
• Tillatelse av 4.3.2010 etter forurensningsloven § 11 jf 16
Grunnlaget for avviket:

4e Virksomheten sender biologisk nedbrytbart avfall til mottak som ikke er godkjent for det.
Kommentar:
Organisk avfall fra produksjonen leveres ikke til godkjent mottak.

Avvikstype 5: Miljørisikovurderingen er ikke tilfredsstillende
Avvik fra:
• Forurensningsloven § 7
• Internkontrollforskriften § 5 pkt 6, 7 og 8
• Produktkontrolloven § 3a
• Tillatelse av 4.3.2011 etter forurensningsloven § 11 jf 16
Grunnlaget for avviket:

5i

Virksomhetens rutine for miljørisikovurdering er ikke dokumentert eller mangelfull.

5k Virksomheten har mangelfulle rutiner for avviksbehandling.

Kommentar:
Virksomheten kunne ikke fremlegge en tilfredsstillende rutine for miljørisikovurdering spesielt for utslipp av
prosessvann.
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Rapportering til Klif.
Dette arket skal legges inn som PDF-fil i Forurensning sammen med rapporten. Kan fylles ut for hånd.

Virksomhet
Aktivitet/produksjon
Antall årsverk
Årlig avløpsmengde
Ansett viktigste miljørisiko

Lågen Gulrot AS
Sortering, vasking og pakking av gulrot
20-25
Ikke målt, til infiltrasjon
Ikke redegjort
Ja

Mål for reduksjon av avløpsmengde?
Mål for reduksjon av avfallsmengde?
Er fastsettelse av mål og status for måloppnåelse tema
på faste møter med ledelsen?
Utslipp til kommunalt nett av prosessvann?
Varsles kommunalt renseanlegg ved unormale utslipp?
Ble kommunens eventuelle krav til påslipp
overholdt i 2009-2010?
Har virksomheten:
- tillatelse etter forurensningsloven § 11?
- tillatelse fra kommunen etter
forurensningsforskriften for påslippet til
kommunalt nett ?
- påslippsavtale med kommunen?

Har det vært mottatt naboklager de siste 3 årene?

Ikke
relevant

x
x
x
x
x
x

x
x

x

Har virksomheten:
- fettavskiller?
- kjemisk felling?
- biologisk rensing?
- utjevningsbasseng?
- pH justeres før utslipp?
- slambehandling?
Har virksomheten:
- måleprogram for vannprøvetaking?
- kontinuerlig vannmengdemåling?
- kontinuerlig pH-måling?

Nei

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Kommentarer: Det er ikke kommunalt avløpsnett i området. Prosessvann renses i
fangdammer med etterfølgende infiltrasjon til grunnen. Dårlig fungerende r.a.
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