Fylkesmannen i Telemark
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler, innvalgstelefon
Gunnar Djuvik, 35 58 61 67

Kontrollrapport
Kontrollrapport nummer: 2011.016.I.FMTE
Saksnummer: 2011/3042
Dato for kontroll: 05.07.2011

Informasjon om kontrollert virksomhet:
Navn: Blomquist Bulk Cargo AS
Postadresse:
Postboks 46, 3995 Stathelle
Besøksadresse: Asdalstrand 249, Rønningen

Bedriftsnr.: 872 183 892
Organisasjonsnr.: 950 44 398
Kontaktperson - telefon og e-post:
35 96 89 80 - jens@blomquist.no
Kommunenr. / kommune: 0814/ Bamble

Bransjenr. (NACE-kode): 49.410 – Godstransport på vei

Anleggsnr. i F-base: 0814.0061.01

Tilstede under kontrollen:
Fra virksomheten:
Jens Petter Blomquist

Fra Fylkesmannen:
Gunnar Djuvik

Kontrollomfang:
Kontrollen er ikke en utømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men er avgrenset til:
• farlig avfall mht lagring, merking, deklarering etc.
• avløpsvann fra anlegg for rengjøring og vask
• kjemikalier for rengjøring og vask
• internkontroll inkludert rutiner og risikovurderinger knyttet til kontrollerte tema
Kontrollrapportens innhold:
Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen i forhold til
Forurensningsloven og Produktkontrolloven med aktuelle forskrifter og Internkontrollforskriften.
Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket 3 avvik* under kontrollen. Det er ingen anmerkninger. Se nærmere omtale i
rapporten.
Oppfølging fra virksomheten etter kontrollen
Denne kontrollrapporten skal følges opp slik dette framgår av pålegg med frister i denne rapportens
oversendelsesbrev.
Skien

07.07.2011

sted

dato

Gunnar Djuvik
Fylkesmannen i Telemark
(etter fullmakt, rapporten er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift)

* Avvik og anmerkning er definert på side 2 i rapporten
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AKTUELL INFORMASJON OM INNHOLDET I DENNE RAPPORTEN:
Definisjon - avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen,
for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven og/eller produktkontrolloven og/eller forskrifter hjemlet i disse eller krav og
vilkår fastsatt i eventuell utslippstillatelse.
Definisjon - anmerkning:
Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, men som ikke omfattes av
definisjonen for avvik.
Informasjon om kontrollgebyr:
Fylkesmannen kan fastsette gebyrer for arbeid med tillatelser og kontroller, jf forurensingsforskriftens
kapittel 39. Nærmere informasjon om dette kan fås via http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931103.html. Se vedtak om gebyr i oversendelsesbrevet.
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 og/eller produktkontrolloven § 13. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende
dagsgebyr som gjelder så lenge en tilbakemelding, som godtgjør at avvik kan lukkes, ikke er mottatt.
Aktuelt regelverk:
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
•
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), av 1. juni 2004, med senere endringer
•
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), av 1. juni 2004, med senere endringer
•
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 09.01.1977 med senere endringer
•
Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), av 07.01.2004
med senere endringer

Se lover og forskrifter på Klima og forurensningsdirektoratet sin hjemmeside www.klif.no eller via www.regelhjelp.no.
Kort oversikt over krav for produksjons- eller tjenesteytende virksomhet ved håndtering av avfall og farlig avfall:
•
ha oversikt over farlig avfall som oppstår i driften grunnet verkstedsaktiviteter, tømming av oljeutskilleranlegg osv.
•
oppbevare farlig avfall på en sikker måte, tydelig merket, med sikring mot uvedkommende (barn, dyr etc) og ytre påvirkning
som påkjørsel og nedbør og med mulighet for oppsamling ved evt uhell og spill.
•
levere farlig avfall til godkjent mottak minst en gang hvert
•
fylle ut deklarasjonsskjema ved levering av farlig avfall
•
oppbevare gul gjenpart/gjennomslag av skjemaet som dokumentasjon på at avfallet er deklarert og levert til godkjent mottak
Annen nyttig informasjon:
Oppdatert utgave av regelverket er tilgjengelig i via www.lovdata.no. Se også lover og forskrifter på Klif - Klima- og
forurensningsdirektoratets hjemmeside www.klif.no eller via www.regelhjelp.no.
For nærmere info om farlig avfall med konkrete veiledninger for håndteringen; se bl.a. http://www.norsas.no/Farlig-avfall/Farligavfallsveileder-2009
Lenke til avfallsforskriften: http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0930-056.html
For karakterisering og registrering av farlig avfall: Se avfallsforskriftens § 11, vedlegg 3, del A og B, som angir kriteriene som gjør
avfall til farlig avfall.
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AVVIK
Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Virksomheten har mangelfull håndtering av farlig avfall
Avvik fra:
• Avfallsforskriften § 11-8 om årlig leveringsplikt og § 11-12 om deklarering
Grunnlag for avviket:
• Virksomheten oppfyller ikke plikten om årlig levering av farlig avfall.
• Virksomheten har ikke dokumentasjon i form av gjenpart av deklarasjonsskjema som viser at
farlig avfall er levert til godkjent mottaker.
Kommentarer:
I følge opplysninger fra virksomheten er det, med unntak av drifting av oljeutskilleranlegg for
vaskehallen, ikke verkstedsaktiviteter eller annen virksomhet som genererer farlig avfall. Utskrift fra
databasen Norbas viser at det ikke levert og deklarert farlig avfall fra virksomheten mellom årene 2002
og 2010. Etter avfallsforskriften skal farlig avfall leveres minst en gang pr år. Det opplyses at det er
levert farlig avfall fra tømming av oljeutskilleranlegg i 2010. Det var ved kontrollen ikke tilgjengelig
gjenpart av deklarasjonsskjema fra 2010. Kopi av dette må ettersendes som del av annen
tilbakemelding innen fastsatt frist. Det skal også oversendes opplysninger om eventuelle andre former
for vedlikehold og tømming av oljeutskiller og kummer som er foretatt i perioden 2002-2010.

Avvik 2: Virksomheten har mangelfull kjemikaliehåndtering
Avvik fra:
- Internkontroll-forskriften § 5-2, pkt 1, 6 og 7
- Produktkontrolloven § 3a – om substitusjonsplikt
Grunnlag for avviket:
• Det mangler lett tilgjengelig og oppdatert oversikt i virksomheten over alle olje- og
drivstofftilsettingsprodukter og vaske- og rengjøringskjemikalier som er i bruk.
• Virksomheten etterlever ikke produktkontrollovens krav om å vurdere utskifting av vaske- og
rengjøringsmidler som eventuelt kan medføre miljøforstyrrelse, jf produktkontrollovens § 1, 1.
ledd, pkt b).
• Lagring av produkter som olje, dieseltilsettingsstoff og frostvæske for etterfylling på bilene
samt vaske- og rengjøringskjemikalier og sterke syrer skjer uten oppsamlingsmuligheter slik at
eventuelle uhellutslipp renner ut via sluk i gulvet i lagerrommet eventuelt via renne i
vaskehall. Det er uklart om og hvordan sluket i lagerrommet er koblet til godkjent avløp.
Kommentarer:
Kommentarer til manglende oversikt og oppdaterte datablad:
Virksomheten mangler en lett tilgjengelig tabelloversikt over oljer, drivstofftilstningstoffer og andre
kjemikalier og kjemiske produkter som er i bruk i virksomheten. Eksisterende oversikt finnes i perm
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med et større antall HMS-datablad, hvorav de fleste er gamle og i tillegg gjelder produkter som ikke er
i bruk ved virksomheten i dag.
Oppdaterte HMS-datablad må skaffes via produktleverandør. Det skal utarbeides en oppdatert oversikt
i tabellform med henvisning til HMS-datablad via lenke til leverandørs hjemmeside og/eller oppdatert
papirutskrift. Dette gjelder alle produkter i bruk, også spraybokser med smøremidler, lakk osv.
Datablad skal normalt ikke skal være eldre enn 2 år for å kunne fange opp endringer i produktet og
endringer i regelverket som evt gjør at tidligere produkter brukes feil. Kopi av oversikt og kopi av eller
lenke til alle datablad sendes Fylkesmannen innen fristen.
Kommentarer til substitusjonsplikt:
Virksomheten er ukjent med at man i forbindelse med innkjøp og bruk er pålagt gjennom forskrift å
vurdere og bytte ut produkter som har helse- og miljøfarlige komponenter med mindre skadelige
alternative produkter. Det er ingen rutiner som sikrer at substitusjonsplikten overholdes og at slik
utskifting av produkter kan dokumenteres. Dette gjelder i særlig grad bruk av sterke kjemikalier som
syrer som kan virke negativt på renseprosesser i avløpsrenseanlegget. Se også avvik 3. Dokumentasjon
i form av kopi av internkontrollrutiner som sikrer etterlevelse av substitusjonsplikten skal oversendes
innen fristen.
Kommentarer til lagring:
Produkter og kjemikalier skal lagres på en slik måte at eventuelt kjemikaliespill samles opp og
håndteres forsvarlig uten å forårsake forurensning av lokaler eller utslipp til miljø. Produkter og
kjemikalier lagres i lagerrom og i vaskehallen uten oppsamlingsmuligheter for eventuelle
uhellsutslipp. Ved større søl eller lekkasjeuhell vil produkter og kjemiske stoffer renne til sluk evt
renne i vaskehallen. Det er uklart hvordan avløpssituasjonen generelt er for bygget der virksomheten
holder til. Det er også uklart om sluket i lagerrom er koblet via oljeutskilleranlegget og det er uklart
hvordan anlegget er utformet, dvs om det er et ordinært oljeutskilleranlegg eller et anlegg for sand- og
slamavskilling før videre påslipp til renseanlegg. Noen av rengjøringsmidlene som ifølge mottatte
opplysninger er i bruk, er sterke syrer.
Det må utføres nødvendige tiltak for å sikre forsvarlig lagring, for eksempel ved at kanner og fat
plasseres på egne kar eller paller med tilstrekkelig volum for å samle opp lekkasjer. Tilbakemelding
med beskrivelse og foto skal oversendes innen fristen.

Avvik 3: Virksomheten har mangelfull internkontroll.
Avvik fra:
- Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6 og 7
- Avfallsforskriften § 11
Grunnlag for avviket:
• Virksomheten har mangelfull kjennskap til om avløpet er tilknyttet renseanlegg og til
utforming av avløpsnettet for det aktuelle bygget.
• Virksomhetens etablerte rutiner er mangelfulle med håndtering av farlig avfall, ved drift og
vedlikehold av kummer, oljeutskillere og andre installasjoner på avløpssystemet som skal sikre
tilfredsstillende avløpsvannkvalitet før påslipp til godkjent renseanlegg.
• Det er ikke gjennomført risikoanalyse for tema ytre miljø, herunder risiko for forurensing ved
håndtering av produktrester via tankvaskevann

Side 4 av 6

Kommentarer:
Kommentarer til manglende kjennskap til utforming av avløpsanlegg mv
Ved tilbakemelding til oss skal det vedlegges kopi av ledningskart med beskrivelse og dimensjonering
av renseinstallasjoner fra bygget og fram til renseanlegget eller fram til påslippspunkt til eventuell
hovedavløpsledning til renseanlegget. Det er etter vår kjennskap ikke kommunalt avløpsnett i dette
området, men Bamble kommune kan bidra med aktuelle opplysninger om avløpssituasjonen fra
byggesaken for nytt bygg. Videre skal det vedlegges bekreftelse fra eier av renseanlegget, f.eks
Noretyl/Ineos, som dokumenterer om avløpet føres til dette renseanlegget og inngår i renseprosessen.
Kopi av påslippsavtale eller lignende skal vedlegges.

Kommentarer til mangellfulle internkontrollrutiner - drift av installasjoner på avløpssystemet:
Virksomheten har lite kunnskap om gjeldende regelverk for farlig avfall, dvs. avfallsforskriften kap 11.
Ved gjennomgang av internkontrollrutinene ble det bl.a. konstatert at virksomheten mangler
dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall.
Ved gjennomgang av internkontrollen ble det opplyst at det finnes en sjekkliste/ vedlikeholdsskjema
som den driftsansvarlige for vaskehallen bruker ved månedlig kontroll. Direkte kommunikasjon med
den ansvarlige i vaskehallen var vanskelig ved kontrollen grunnet språkproblemer. Det var følgelig
uklart for kontrolløren hva dette vedlikeholdet går ut på og hvilke kriterier som ligger til grunn for
utfylling av sjekklisten. På mottatt kopi av liste for 2011 er det fylt for bl.a. ”Vannfil.” og
”Slamavskil.”, men ikke for ”Avløpsren.”.
Vi forutsetter at dette følges opp fra virksomhetens side ved tilbakemelding til oss. Det vil trolig være
behov for å kontakte sakkyndige for å utføre en slik dokumentert vurdering og tilstandskontroll.
Rutiner skal være utarbeidet og basert på ledningskart, oversikt og tilstandsbeskrivelse over alle
renseinnretninger. Dette gjelder både prosessavløp, dvs avløp fra vaskehall for innvendig tankvask og
for eventuell utvendig vask med avfettingsmidler av kjøretøyet og sanitæravløp fra bygget. Rutinene
skal sikre at renseinnretningene fungerer som forutsatt gjennom riktig bruk, vedlikehold og
reparasjoner. Det er bl.a. av vesentlig betydning for riktig funksjon av en oljeutskiller at det benyttes
godkjente vaske- og avfettingsmidler som sikrer en god utskilling og separering av olje- og
vannfraksjonen. Det er viktig at sandfang tømmes og at oppsamlet olje tømmes, leveres og deklareres
som farlig avfall slik dette i følge opplysningen er gjort i 2010. Det skal gis tilbakemelding som
bekrefter overfor oss at driften av installasjonene er tilfredsstillende og at denne driften sikres gjennom
internkontrollrutiner og tømmeavtaler eller annen ekstern bistand.

Kommentarer til manglende risikoanalyse - ytre miljø:
Det er ikke gjennomført en risikoanalyse for å kartlegge farer og problemer som gjelder ytre miljø. Det
er derfor ikke noe grunnlag for å avklare behov tiltak og for en målrettet prioritering og gjennomføring
av eventuelle tiltak etter en handlingsplan. Det må gjøres en risikovurdering for de tema som er
relevante. Risikoanalysen skal foretas etter anerkjente metoder. Vi viser bl.a. til veiledningsmateriell
utarbeidet av NSO – Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Kopi sendes Fylkesmannen.
Det skal framgå av internkontrollsystemet hvilke forhold ved driften som medfører behov for
oppdatering av risikoanalysen ved nye typer produkter som fraktes på bulktankene eller iverksetting av
tiltak som for eksempel avvising av kjøretøy fra vaskehall dersom dette gjelder tilfeldige kunder og
ukjente transportoppdrag.
Virksomhetens interne avviksbehandlingssystem må ses i sammenheng med risikovurderte hendelser i
risikovurderingen. Dette gjelder i praksis ved bruk av eksisterende sjekkliste ”Vedlikeholdsskjema
Blomquist vaskehall, Rønningen” samt eventuelle tilhørende rutiner med forklaring i utfylling av dette
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skjemaet og andre rutiner for utførelse av vaskearbeidet. Kopi av slike rutiner skal oversendes
Fylkesmannen, evt også på andre språk enn norsk.
Det ble opplyst ved kontrollen at tankene som vaskes pr i dag kun er i bruk for tørrbulk og ikke for
flytende stoffer, kjemikalier eller avfall. Som et av grunnlagene for risikovurderingene ved
vaskeanlegget skal inngå de produkter som transporteres i bulk og som pr i dag vaskes ved anlegget.
Liste over slike aktuelle produkter skal oversendes Fylkesmannen som tabell med følgende
opplysninger for hvert produkt:
- Produktnavn
- Type produkt
- Transportør - firmanavn
- Tilstand for gjenværende produktrester i tank før vask - pulver, sand, pellets osv
- Gjenværende mengde produktrester på tank før vask
- Karakterisering av produktrester definert som avfall som fjernes fra tank før vask - type avfall
/ evt ulemper for avløpsanlegget eller miljø
- Beskrivelse av avfallshåndtering av produktrester, for eksempel deponering

Side 6 av 6

