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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler en anmerkning som ble gitt Brødrene Sunde AS ved
inspeksjonen. I tillegg beskrives andre forhold ved virksomheten.
Klima- og forurensningsdirektoratet har ved inspeksjonen følgende anmerkning:


Virksomhetens egen beskrivelse av behov for beredskapsøvelser for operatører i 2010,
er ikke gjennomført.
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1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 873171812

Eies av: 916416784

Besøksadresse: Borgundfjordvegen 118, Ålesund

Telefon: 70142900

Bransjenr. (NACE-kode): 22.210 - Produksjon av basisplast

E-post: norway@sundolitt.com

Kontrollert anlegg
Navn: Brødrene Sunde avdeling polymer

Anleggsnr: 1504.0195.01

Kommune: Ålesund

Anleggsaktivitet: Kjemisk industri

Fylke: Møre og Romsdal

Risikokl.: 2

Tillatelse gitt: 15.06.2010

Tillatelse sist oppdatert: 15.06.2010

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven og produktkontrolloven overholdes. Inspeksjonen er en del av
myndighetenes årlige oppfølging av storulykkeforskriften.
Inspeksjonstema
Storulykke:
 Oppfølging av forrige tilsyn
 Opplæring og kompetanse
 Samarbeid mellom virksomheter ved
muligheter for dominoeffekt




Arealplanlegging og virksomhetens risiko
for omgivelsene
Vedlikehold sikkerhetskritisk utstyr

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
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.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Klima- og forurensningsdirektoratet har en anmerkning på tema som ble kontrollert. Vi anser
oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet og vil følge opp inspeksjonen ved neste
kontroll.

Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og
forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova).
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Kopi av rapporten sendes også til:
 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, ved miljøvernavdelingen
 Ålesund kommune

4. Anmerkninger
Klif har følgende anmerkning til virksomheten etter inspeksjonen:
Anmerkning
Virksomhetens har ikke fulgt sin egen beskrivelse av behov for beredskapsøvelser for
operatører i 2010.
Kommentarer:
Virksomheten opplyser at de har et aktivt industrivern som øver flere ganger årlig, der tema er
beredskap mot uønskede hendelser. Imidlertid har de ikke fulgt opp med øvelser ut i fra egne
beskrivelser av behov for beredskapsøvelser med operatører. Virksomheten opplyser videre
at de har funnet det hensiktsmessig at også skiftoperatørene deltar i en slik øvelse, noe som
også er gjennomført tidligere.
Det er utført beredskapsøvelser med lokalt brannvesen og det planlegges gjennomført øvelse i
2011 med operatører og tilgjengelige myndigheter.

5. Andre forhold
Elektronisk basert vedlikeholdssystem
Virksomheten opplyser at arbeidet med å videreutvikle det elektroniske vedlikeholdssystemet
med en ny versjon (”Jobtech”) er i gang og skal etter planen være ferdigstilt i 3.kvartal 2011.
Pentantank
Status for tilsyn og vedlikehold er likt det som blir referert i Klifs revisjonsrapport fra 2010.
Tanken er planlagt utfaset, og en ny, større tank skal bygges. Det opplyses at dette arbeidet er
i gang, og at risikovurderinger er utført. Søknad om byggeendring er sendt kommunen, og
søknad om oppbevaring er sendt DSB hhv februar og mars i år.
Informasjon til allmennheten
Informasjon til allmennheten i forbindelse med storulykke er lagt ut på virksomhetens
nettside. Det arbeides også med en utvikling av en nettside, kriseweb.
Sikkerhetsrapport
Virksomheten opplyser at de er i ferd med å oppdatere sikkerhetsrapporten. Risikovurderinger
med hensyn til 3.person er utført, og rapport fra Scanpower foreligger. Jf. rapport
nr.70.500.007/R1

6. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:
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Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter



Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter



Forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter
der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)




korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av
betydning for helse/miljø/sikkerhet ble forevist.
o Risikovurdering polymer – gjennomførsel, 25.2.2011
o Vedlikeholdsoversikt for styren og pentan, 20.10.2011
o Polymer - kompetanseutvikling, 16.11.2011
o Instruks for entreprenører og innleide, 17.2.2010

7. Informasjon til virksomheten
Informasjonsark utdelt:
”Storulykkeforskriften og ny plan – og bygningslov”

Inspeksjonsrapport 2011.112.I.KLIF

Side 4 av 4

