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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble funnet og presentert hos 3BFibreglass Norway AS under inspeksjonen 11.11.2011. Rapporten er å anse som endelig
dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket 2 avvik og 1 anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik:
 Virksomheten mangler enkelte sentrale rutiner for kjemikaliehåndtering og oppfølging
av REACH-regelverket.
 Virksomheten har importert faremerkede kjemikalier (silaner) uten å deklarere disse til
Produktregisteret.
Anmerkning:
 Virksomhetens dokumentasjon av oppfølging av sist inspeksjon fra Klif (daværende
SFT) har forbedringspunkter.
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1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 974118858

Eies av: 3B-Fibreglas

Besøksadresse: Tollenesveien 60, Birkeland

Telefon: 902 08 326

Bransjenr. (NACE-kode): 104.11.00

E-post: einar.solli@3B-fibreglass.com

Virksomheten er: Produsent

Kontrollert anlegg
Navn: 3B-FIBREGLAS Norway AS

Anleggsnr: 0928.001.01

Kommune: Birkeland

Anleggsaktivitet:

Fylke: Aust-Agder

Risikoklasse: 3

Tillatelse gitt: 29.1.1991

Tillatelse sist oppdatert: 28.5.2009

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
Klima- og forurensningsdirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.
Inspeksjonstema





internkontroll
risikovurdering
utslippskontroll
farlig avfall






tillatelse
vedlikehold
substitusjon
deklarering til Produktregisteret

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
3B-Fibreglass Norway AS plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne
rapporten. Klima- og forurensningsdirektoratet forutsetter at forholdene rettes opp slik at
virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og
produktkontrolloven. Virksomheten skal innen 1. februar 2012 sende Klima- og
forurensningsdirektoratet dokumentasjon som godtgjør at avvikene er lukket.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). 3BFibreglass Norway AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale
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kr. 11 400 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura med
innbetalingsblankett.
Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.

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

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten mangler enkelte sentrale rutiner for virksomhetens kjemikaliehåndtering og
oppfølging av REACH-regelverket
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5-7.
Kommentarer:
Virksomheten har ikke en skriftlig dokumentert rutine som omhandler plikt til deklarering av
import av farlige kjemikalier til Produktregisteret (PR). Dette bør inkluderes i virksomhetens
skriftlige internkontroll.
Virksomheten har overlatt alt ansvar for å ivareta deres plikter i henhold til REACHforordningen til søsterselskapet 3B-Fibreglass Battice i Belgia. De ikke har kjennskap til sine
roller eller plikter i henhold til forordningen, og har ikke etablert rutiner for å ivareta disse.
Virksomheten opplyste om at de vil etablere de nødvendige rutiner for at også virksomheten i
Birkeland skal ha et aktivt og bevisst forhold til REACH-forordningen.
Avvik 2
Virksomheten har importert faremerkede kjemikalier uten å deklarere disse til
Produktregisteret
Avvik fra
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier § 21
Kommentar
Virksomheten har importert silaner klassifisert som irriterende (Xi). Disse er definert som
farlige kjemikalier, jf forskrift om klassifisering, merking mv av farlige kjemikalier § 6, og
skal deklareres til Produktregisteret.

Inspeksjonsrapport 2011.060.KLIF

Side 3 av 5

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Virksomhetens dokumentasjon av oppfølging av sist inspeksjon fra Klif (daværende SFT) har
forbedringspunkter.
Kommentarer:
Under inspeksjonen 28.10.2007 ble det gitt følgende avvik
 virksomhetens risikovurdering i forhold til ytre miljø er mangelfull
 utslippsrelatert utstyr er ikke lagt inn i det forebyggende vedlikeholdssystemet
 enkelte sentrale rutiner i forhold til ytre miljø er ikke nedfelt i internkontrollen
Ved gjennomgang av avvik fra sist inspeksjonsrapport kunne virksomheten bare delvis
dokumentere oppfølgingen av avvikene, men mener det i hovedsak er vurdert og ivaretatt.
Virksomheten opplyste om at lukking av avvikene skal være ivaretatt gjennom daglige
kontrollrutiner, og at det ikke skal være mulig at urenset avløp går til elv, da dette skal bli
ledet til kommunalt renseanlegg ved alle tilløp til uønskede situasjoner i for eksempel
renseanlegg. Vi anmoder virksomheten å gjennomgå sist inspeksjonsrapport og sikre at
lukking av avvikene blir synliggjort og dokumentert.

8. Andre forhold
Virksomheten produserer glassfiber til produksjon av blant annet rør, bildeler og
vindmøllevinger. Valg av råvarer og teknologi fokuserer på utvikling og i størst mulig grad å
redusere miljøbelastningen. Arbeid knyttet til ytre miljø fremstår som godt forankret i
ledelsen, og er tema under ledelsens gjennomgang hvert kvartal.
Virksomheten rapporterte i forbindelse med egenkontrollrapporten for 2010 at de ikke har
levert farlig avfall. Under inspeksjonen la virksomheten fram kvittering for at farlig avfall
likevel ble levert i 2010, og verifiserte med dette at leveringsplikten for farlig avfall er
overholdt.
I henhold til tillatelsen punkt 12 skulle virksomheten rapportere data for kromutslipp i
egenrapporten ved endring av råvare. Virksomheten har først nylig tatt i bruk ny råvare, og vil
rapportere for kromutslipp til luft i egenrapporten for 2011.
Klif gikk gjennom nye krav til industriens utslippskontroll gjeldende fra 1.1.2012 jf. Klifs
brev datert 10.12.2010. Virksomheten har lagt planer for deltakelse i ringtester og
gjennomfører pr i dag sammenlignende analyser med akkreditert tredjepart. Klif understreket
at det også er stilt krav til dokumentasjon av virksomhetens vurderinger av
prøvetakingsfrekvens og usikkerhet i de ulike trinnene i utslippsmålingene i virksomhetens
måleprogram.

9. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter
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Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med
underliggende forskrifter




korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av
betydning for helse/miljø/sikkerhet
tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klima- og
forurensningsdirektoratet



10.Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:










Veiviser til regelverk for virksomheter, www.regelhjelp.no
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (klass merk)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)
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