Fylkesmannen im Møre og Romsdal
Miljøvernavdelingen
Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71258511

Vår dato

Vår referanse

7.2.2012

07/3133

Arkiv nr.

Deres referanse

Inspeksjonsrapport
Inspeksjonsrapport nummer: 2011.108.I.FMMR

Dato for inspeksjonen: 24.11.2011

Informasjon om kontrollert virksomhet
Navn:
GC Rieber Oils AS
Adresse:
Strandgt. 84, 6501 Kristiansund

Virksomhetens org.nr.:
979444680
Virksomhetens telefon:
71565785

Kommune/kommunenr.:
Kristiansund/1505

Bransjenr. (NACE-kode):
10.411

Anleggsaktivitet:
Prod. av rå fiskeolje og fett

Anleggsnummer:
1505.0029.01

Tilstede under inspeksjonen
Fra virksomheten:

Fra Fylkesmannen:

Øyvind Sagli, Tord Nygård

Reidun Schei

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble konstatert under inspeksjonen.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
• Utslipp til vann
• Avfallshåndtering
• Miljørisikovurdering

Rapportens status
Denne rapporten har status som endelig.

Resultater fra inspeksjonen
Kontrollen avdekket 3 avvik i forhold til regelverket

Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter å rette avvikene. Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig
tilbakemelding med bekreftelse på at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte
tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er: 1.3.2012
Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan
påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage
bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

Dokumentunderlag
•
•
•
•
•
•

Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften)
Tillatelse av ddmmåå gitt GC Rieber Oils AS i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.
Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen.

Sted:

Dato:

Fylkesmannen i
(etter fullmakt)
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Definisjoner
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse
lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.
Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som
ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik
Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannens inspeksjon:

Avvik 1: Mål og ansvarsforhold
Avvik fra:
• Internkontrollforskriften § 5 pkt 4 og 5
Grunnlaget for avviket:
Virksomheten har ikke fastsatt konkrete mål for utslipp, ytre miljø.
Kommentar
Reduksjon av utslipp til ytre miljø, skal være en del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet ved virksomheten,
med skriftlige mål. Status for måloppnåelse skal følges opp i faste møter med ledelsen.
Fylkesmannen ser det er et klart behov for å etablere et systematisk arbeid ved virksomheten for å redusere
utslipp av fett/olje til vann. Se avvik 2.

Avvik 2: Drift av renseinnretninger og -anlegg er ikke tilfredsstillende
Avvik fra:
• Forurensningsloven § 7
• Internkontrollforskriften § 5 pkt 2, 5 og 7
Grunnlaget for avviket:
Virksomheten har mangelfulle rutiner for å rette opp og forebygge utilsiktede utslipp til vann på
bakgrunn av målinger.
Kommentar
Virksomheten følger ikke opp driften av vannrenseanlegget med nødvendig prosesskunnskap og tilhørende
prosesstyring/målinger/driftsanalyser for å sikre optimal drift av anlegget.
For å oppnå lavest mulige utslipp av fett/olje, venter fylkesmannen at det igangsettes et systematisk arbeid. Se
kommentarer under avvik 1. Bedriften har nødvendig prosesskompetanse til å lage ren fiskeolje. Den samme
kunnskapen kan nyttes for å oppnå et lavere og stabilere utslipp av fett, enn i dag.
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Avvik 3: Miljørisikovurderingen er ikke tilfredsstillende
Avvik fra:
• Forurensningsloven § 7
• Internkontrollforskriften § 5 pkt 6, 7 og 8
• Produktkontrolloven § 3a
Grunnlaget for avviket:

Virksomheten har ikke laget akseptkriterier som klargjør hva som er akseptabel risiko og hva som
krever risikoreduserende tiltak.
Virksomheten kan ikke dokumentere at den har fulgt opp miljørisikovurderingen med planer og
tiltak for å redusere risikoforholdene.
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