Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler, tnnvalgstelefon, adresse

BjørnWattne Østerhus,38176671, Serviceboks513, 4605 Kristiansand

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2009.004.I.MVAVA
Saksnummer: 2009/850

Informasjon om virksomheten
Navn: Lindland Maskin AS

Dato for inspeksjonen: 4/2-09

Adresse: Akersmyr, 4580 Lyngdal

Telefon/e-post: 38340430

Besøksadresse: Akersmyr, 4580 Lyngdal

Organisasjonsnr.: 963 654 812
Anleggsnr.:

Kommune/kommunenr.: Lyngda1/1032

Bransjenr.

(NACE-kode).

45.250

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:
Roar Lindland, Jonas Ovedal, Sven Inge Bjelland

Fra Fylkesmannen:
Bjørn Wattne Østerhus

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Hovedtema for
kontrollen var risikovurdering, ljemikalier og håndtering av farlig avfall.
Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket 0 avvik* og 0 anmerkninger*, under kontrollen. Se vedlegget til rapporten.
Oppfølging etter kontrollen
Ingen tilbakemelding.

fl Pålegg om tilbakemelding.
Fylkesmarmen pålegger virksomheten å sende Fylkesmannen en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte
at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene.
Frist for skriftlige tilbakemelding er: Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49 og/eller
produktkontrolloven § 5. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf.
forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Dersom
Fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige tilbakemeldingen innen den gitte frist kan vi fatte
vedtak om tvangsmulkt. For mer informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt, se side 2 i
rapporten.
Kristiansand
Sted

4. februar 2009
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* Avvik og anmerkninger er definert på side 2 i rapporten

Fylkesmannen i Vest-Agder
(etter fullmakt)
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Definisjon på avvik og anmerkninger
Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, eller forskrifter hjemlet i
disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø
og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik
Informasjon om vedtak om tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt,
har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i
forurensningsloven § 73 eller i produktkontrolloven § 13. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som
et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge tilbakemeldingen ikke er mottatt.
Farlig avfall og kjemikalier

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som ikke skal håndteres sammen med
forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller
dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen
kan skje gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensede avgasser,
slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Hvis vi heller farlig avfall i kloakken, kan det gjøre at
kloakkrenseanleggene ikke fungerer som de skal slik at mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag.
Farlig avfall
"Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall" (avfallsforskriften) har i kapittel 11 regler for
farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring med videre av farlig avfall (§ 11-5), krav om
tillatelse (§ 11-6 og § 11-7), leveringsplikt (§ 11-8), deklarering (§ 11-12) og tilsyn (§ 11-15). I tillegg
fins regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall. Dette gjelder blant annet for batteri, spillolje,
oljeholdig avløpsvann, PCB-holdig avfall som kondensatorer og isolerglassvinduer og lignende.
Kjemikalier
Informasjon om hvilke kjemikalier som er regulerte/forbudte fins i forskrift om begrensning i bruk av
helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Reguleringer fins blant
annet på bromerte fiammehemmere, kortkjedede klorparafiner, kadmiumforbindelser, nonyl- og
oktylfenol og deres etoksilater.
Aktuelt regelverk:
Se lover og forskrifter på SFTs hjemmeside www.sft.no eller via www.Re elh'el .no.

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:
• Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
Internkontrollforskriften, av 6.desember 1996 med senere endringer
• Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven), av 13.mars 1981, med senere
endringer
• Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven), av 6.november
1976, med senere endringer
• Forskrift om begrensing i bruk av helse og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter
(produktforskriften), av 1.juni.2004, med senere endringer
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 Farlig avfall,
av 1,juni 2004, med senere endringer
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Andre kommentarer/utdypninger:

Under inspeksjonen ble det gjennomgått risikovurdering ved bedriften. Dokumentasjon ble ikke
etterspurt, men det fremgikk av samtalene at dette er et tema som bedriften tar seriøst.
Kjemikalier og håndtering av farlig avfall var også undersøkt i 2007. Bedriftens tilbakemelding
etter inspeksjonen den gang var tilfredsstillende. Forholdene under denne inspeksjonen gav ikke
noe annet inntrykk.
Lindland Maskin AS har per i dag tillatelse gitt av Fylkesmannen. Vilkårene ble senest i 2006
endret. Under gjennomgang av denne fremgikk det at bedriften overholder vilkårene. Samtaler
med naboer og nærliggende bedrifter angående varsling og sprengning viser en god rutine.
Undersøkelser av butmfauna i Litleåna, kartlegging av støy og støv er delvis gjennomført og
resultater ventes tilsendt Fylkesmannen.
Oppsummert viser bedriften god fremgang på de områder som er kontrollert under inspeksjonen.
Det er derfor ikke påvist avvik og ikke gitt noen anmerkninger til denne inspeksjonen.

