Fylkesmannen i Oppland
Miljøvernavdelinga

Inspeksjonsrapport
Saksnummer: 4231/2006
Informasjon om virksomheten
Navn: Fiberprodukt Produksjon AS

Dato for inspeksjonen: 29.06.06

Adresse: Skansen 31, 2670 Otta

Telefon: 61 23 55 90

Besøksadresse: Skansen 31

Organisasjonsnr.: 983 530 176

Kommune: Sel 0517

Bransjenr. (NACE-kode): 26.140

Til stede under kontrollen
Fra virksomheten:
Arne Torsten Dahl

Fra Fylkesmannen:
Olav Steine og Elin Hilde

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Hovedtema for
kontrollen var kjemikalier og håndtering av farlig avfall.
Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen har avdekket 3 avvik* og gitt 1 anmerkning* i forbindelse med kontrollen.
Oppfølging etter kontrollen
Det kreves ingen tilbakemelding til Fylkesmannen.
Pålegg om tilbakemelding.
Fylkesmannen pålegger virksomheten å sende Fylkesmannen en skriftlig tilbakemelding som
bekrefter at forholdene er brakt i orden og redegjør for de gjennomførte tiltakene når det gjelder
avvik.
Vi ber også om skriftlig tilbakemelding om anmerkningen.
Frist for skriftlig tilbakemelding er: 10. september 2006.
Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. 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 fastsatte fristen, kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt. For mer informasjon
om et vedtak om tvangsmulkt, se neste side.

* Avvik og anmerkninger er definert på neste side.
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Informasjon
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 tillatelser 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 skriftlig tilbakemelding innen den fristen som er fastsatt, har vi
mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i § 73 i Lov
om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). En eventuell tvangsmulkt kan
fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge tilbakemeldingen ikke
er mottatt. Vedtak om tvangsmulkt er enkeltvedtak som forhåndsvarsles skriftlig.

Farlig avfall og kjemikalier
Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med annet
avfall 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 avløpet, kan det gjøre at
avløpsrenseanleggene ikke fungerer som de skal slik at mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag.
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
finnes en rekke regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall eller tilgrensende områder. Dette
gjelder blant annet for batteri, spillolje, oljeholdig avløpsvann, fotokjemikalier, amalgam, PCB-holdig
avfall og lignende.
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 flammehemmere, kadmiumforbindelser, nonyl- og oktylfenol og deres etoksilater.
Virksomheter som importerer kjemikalier, plikter å vurdere om de skal deklareres til Produktregisteret
(PR). Ved kjøp av farlige kjemikalier fra norske leverandører må man sjekke at disse er deklarert, jf
PRN-nummer på HMS-databladet. Deklarasjonsplikten er hjemlet i § 21 i Forskrift om klassifisering,
merking mv. av farlige kjemikalier. SFT følger opp dette regelverket.
Det fins linker til aktuelle lover og forskrifter på SFTs hjemmeside www.sft.no eller via
www.Regelhjelp.no.
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Avvik
Avvik 1: Virksomheten har ikke forsvarlig håndtering av farlig avfall.
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5:
Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall.
” Farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig
avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller
dyr.”

Kommentarer:
1. Under inspeksjonen ble det registrert rester av aceton som var brukt til rensing av
produksjonsutstyr. Restene ble lagret i åpne spann for utdamping inne i produksjonshallen.
Rester av brukt aceton er farlig avfall og skal oppbevares i lukket beholder og leveres til
godkjent mottak. Behandling av farlig avfall er ikke tillatt uten tillatelse fra SFT.
2. Det ble registrert brukte spraybokser i container for restavfall. Dette har ikke blitt levert til
mottak for farlig avfall. I containeren var det også brukte filter fra verneutstyr som man må
vurdere om må defineres som farlig avfall. Det samme gjelder brukte hansker.
3. Ellers ble rester av innsatsstoffer som også er farlig avfall lagret ute ved bygningen, f eks
fat med methylchloride. Farlig avfall bør lagres under tak og være sikret mot eventuelle
lekkasjer, f eks i container. Merking er viktig.

Avvik 2: Virksomheten overholder ikke leveringsplikten for farlig avfall
Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11-8. Leveringsplikt
” Virksomhet hvor det oppstår farlig avfall, skal levere dette til den som etter § 11-6 og § 11-7
kan håndtere avfallet. Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang pr. år. Leveringsplikt
inntrer ikke før den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.”
Kommentarer:
Virksomheten leverer ikke farlig avfall i henhold til avfallsforskriften § 11-8. Det er ikke
registrert at bedriften har levert farlig avfall, jf data fra NORBAS-registeret over deklarert
farlig avfall. Det ble heller ikke funnet kopi av deklarasjonsskjemaer for innlevert farlig avfall
ved kontrollen.
Det er helt klart at virksomheten har avfall som i henhold til avfallsforskriften
§ 11, vedlegg 1 blir definert som farlig avfall. Jf. avvik 1.

Avvik 3: Virksomheten har svært mangelfull internkontroll.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (interkontrollforskriften) §
4 og § 5 andre ledd pkt. 1 – 8.
Kommentarer:
1.
Virksomheten har ikke tilstrekkelig dokumentasjon på virksomhetens HMS-system. Det
forligger en HMS-perm, men ikke noe er dokumentert i permen. Det er f eks ikke
gjennomført risikovurdering ang. forurensningsfare og avfallshåndtering, og det er ikke
registrert avvik eller gjennomført interne tilsyn på dette området.
Vi viser også til § 4 om plikten til internkontroll hvor ansvarlig for virksomheten skal
sørge for at det innføres og utøves internkontroll, og at dette gjøres i samarbeid med
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2.

3.

arbeidstakerne og deres representanter. Virksomheten sysselsetter i dag 6 personer, 2
faste og 4 sesongarbeidere.
Det er ikke utarbeidet rutiner for behandling av avfall eller rutiner for
kjemikaliehåndtering.
Det er svært mangelfull oversikt over kjemikalier som virksomheten bruker. Det er ikke
HMS-datablad for alle stoffene. Disse kan skaffes fra leverandøren, og skal være på
norsk.

Anmerkninger
Anmerkning 1: Det er lagret mye avfall utendørs på bedriftens område.
Kommentarer:
Dette må ryddes opp. Forsøpling er forbudt i henhold til § 28 i forurensningsloven.
Virksomheten leier grunnen av Otta Sag og høvleri v/Ole Smidesang. På området var det ved
kontrollen lagret mye som må karakteriseres som avfall. Bl a var det store mengder kreosotholdige
jernbanesviller. Fylkesmannen vil også ta dette opp med grunneier, og orienterer kommunen ved kopi
av dette brevet.
Ellers var det avfall fra plastproduksjonen (glassfiber) som ikke kan brukes videre. Dette var til dels
sammenblandet med andre typer avfall. Det ble sagt at noe av plastavfallet skulle brukes om igjen.
Det var ellers mye tomme fat og annen tomemballasje, både av metall og plast, og avfall av trevirke og
jern.
Containeren for restavfall som stod ute, var ganske overfylt. Det må sikres tilstrekkelig
containerkapasitet for avfallet til enhver tid.
Kommunen har med hjemmel i forurensningslovens § 37 myndighet til å gi pålegg om opprydding til
den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med § 28.

Andre forhold
Bedriften fremstiller produkter av glassfiber; tanker for f eks minirenseanlegg for avløpsvann. Det
foregår også viderebearbeiding av plastbåter.
Det brukes en del kjemikalier, og det er uklart om alle er registrert i Produktregisteret. Informasjonark
fra SFT om kjemikalieregelverket ble overlevert ved kontrollen (TA 2172/2006). Fylkesmannen
rapporterer til SFT om bruk av stoffer som ikke er registrert i Produktregisteret. SFT følger opp dette
regelverket.
Vi har undersøkt i Produktinformasjonsbanken (PIB.no), men kan ikke finne alle stoffene der.
Eksempler på stoffer i bruk:
- polylite 440-M750 (fra Reichhold), undersøkt hos Produktregisteret; omfattes av en forenklet
deklarasjon på PRN 034080.
- Glassfibertråd fra SIBO-NOR Assembled roving ROVING SP 170-24.00 tex (ny, under
utprøving, fantes ikke i Produktregisteret.
Andre stoffer i bruk: Butanox M-50 (fant i PIB), methyl chloride (fant i PIB), diklormetan, aceton.

