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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Brødrene Sætran 05.07.16.
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to
uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under
inspeksjonen.
Avvik:
 Virksomheten mangler risikovurdering for ytre miljø
 Brødrene Sætran AS har for mye avfall på lager
Avvik er nærmere beskrevet i punkt 7 i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er
beskrevet i punkt 4.
Anne Grete Kleven
kontrollør

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Anne Melbø
fagansvarlig
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Brødrene Sætran AS
Organisasjonsnr. (underenhet): 973242865

Eies av (org.nr): 915492290

Besøksadresse: Sætran, Smøla

Telefon: 71 54 02 04

Bransjenr. (NACE-kode): 49.410 – godstransport på vei E-post:post@brsetran.no
Kontrollert anlegg
Navn: Brødrene Sætran AS
Kommune: Smøla

Anleggsnr.: 1573.0035.01
Anleggsaktivitet: Avfall

Kontroll nr.: 2016.039.I.FMMR

Risikoklasse: 3

Tillatelse gitt: 23.06.10

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av lov og tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall overholdes. Tilsynet inngår
som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsaktivitet for året.
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. 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.

4. Oppfølging etter inspeksjonen
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For
at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen
01.11.16 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer.
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5. Vedtak om gebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. Forurensningsforskriften § 39-6).
Brødrene Sætran er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale
kr. 12 500 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura blir sendt fra
Miljødirektoratet. Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser forøvrig til
forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

6. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen
i Møre og Romsdal (jf. offentleglova). I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på
www.norskeutslipp.no. En kopi av rapporten blir også sendt til Smøla kommune.

7. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten mangler risikovurdering for ytre miljø
Avvik fra:
Tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall for Brødrene Sætran i Smøla kommune
av 23.06.10, vilkår 7.2
Kommentarer:
I tillatelse til sortering og omlasting av avfall er det satt som krav at virksomheten
utarbeider en risikovurdering med fokus på potensielle kilder til forurensning til ytre miljø.
Under inspeksjonen kunne ikke virksomheten legge fram at de har gjort en slik kartlegging
og vurdering av risiko.
Avvik 2
Brødrene Sætran AS har for mye avfall på lager
Avvik fra:
Tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall for Brødrene Sætran i Smøla kommune
av 23.06.10, vilkår 1.3
Kommentarer:
I tillatelsen til sortering og omlasting av avfall har virksomheten krav om at avfall skal
leveres videre uten unødig opphold. Det ble under inspeksjonen observert at det var mye
avfall på området, og noe av dette avfallet hadde vært lagret der en lengre tid.
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8. Andre forhold
Virksomheten driver miljøstasjon på vegne av kommunen, og kravene om sikring av EE
avfall som kan inneholde sensitive data gjelder, jf. § 1-8 i avfallsforskriften. I følge
forskriften gjelder: «Kommunen skal iverksette tiltak for å forhindre tyveri av EE-avfall. På
betjente mottak skal det være tilbud om at EE-avfall som kan inneholde sensitive data kan
oppbevares i stasjonær avlåst beholder eller ved tilsvarende sikker lagring». Dette kravet
gjaldt fra 01.01.16.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 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 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal

