Fylkesmannen i Oppland
Miljøvernavdelinga

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved FP AS (Fiberprodukt AS), Otta
Dato inspeksjon: 30.11.2016

Saksnr: 2016/7888

Kontaktpersoner ved inspeksjonen
Fra virksomheten:
Oddbjørn Dahl

Fra Fylkesmannen i Oppland:
Elin Hilde

Dato rapport: 08.12.2016

Bakgrunn for inspeksjonen
Dette er ledd i en landsomfattende kontrollaksjon overfor plastvareprodusenter. Aksjonen er et samarbeid
mellom Miljødirektoratet og fylkesmennene.
Viktigste kontrolltema
Hovedtema for tilsynet er kjemikalhåndtering, farlig avfall og ev utslipp til ytre miljø; luft, vann og grunn.
Dette omfatter også at virksomheten har internkontroll for å sikre oppføling av miljøkravene.
Krav som er kontrollerte
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 3 om aktsomhet og § 3a om
substitusjonsplikt
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap 11 om farlig avfall, håndtering,
innlevering og deklarering
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 4 om
plikt til internkontroll, § 5 om innhold i og dokumentasjon av internkontrollsystemet
- Lov om forurensning og om avfall (forurensningsloven) § 7 om plikt til å unngå forurensning
- Forurensningsloven § 32 om næringsavfall
På internettsiden www.regelhjelp.no er det oversikt over alle krav som gjelder helse, miljø og sikkerhet
for bransjen. Aktuelle faktaark fra Miljødirektoratet ble oversendt virksomheten elektronisk på forhånd og
i tillegg overlevert ved inspeksjonen.
Resultat
Det er påvist avvik når det gjelder farlig avfall og skriftlig dokumentasjon angående internkontrollen.
Krav om tilbakemelding til Fylkesmannen
Vi ber om en skriftlig tilbakemelding innen 3 uker om virksomhetens oppfølging av påviste avvik.
Virksomheten plikter å rette avvik snarest.
Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding om retting av avvik innen fristen, så kan
vi fastsette tvangsmulkt for å sikre oppfølging, jf. § 73 i forurensningsloven.
Om rapporten
Denne rapporten beskriver situasjonen ved inspeksjonen, på bakgrunn av det som er observert,
informasjon fra kontaktperson og gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon. Rapporten beskriver avvik
og anmerkninger som gjelder ytre miljø. Den gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av
virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
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Rapporten anses som endelig etter 2 uker dersom det ikke har kommet tilbakemelding om faktiske feil
innen den tid.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som
ikke omfattes av definisjonen av avvik.
Andre forhold: Forhold som kom fram under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og
Fylkesmannen 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.
Gebyr for kontroll
Det er innført gebyr til statskassen for vårt arbeid med tilsyn og saksbehandling, jf. forurensningsforskriften
§ 39-3, og § 39-6 om gebyr for kontroll av virksomheter uten tillatelse. Virksomheten er ikke
risikoklassifisert, og det skal betales laveste sats for virksomheter med tillatelse, dvs kr 4800,- Faktura
ettersendes fra Miljødirektoratet.
Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten er offentlig tilgjengelig, jf offentleglova.
Informasjon om bedriften (Kilde: Enhetsregisteret, Brønnøysund)
Organisasjonsnr (underenhet): 972037125

Eies av (org.nr): 983530176

Navn og postadresse:
FP as, Skansen 31, 2670 Otta

Besøksadresse:
Samme som postadressen

Næringskode: 23.140 - Produksjon av glassfibrer

Anleggsnr*: 0517.0003.01

Kommunenr og -navn, fylke: 0517 Sel, Oppland

Anleggsaktivitet*: Plast- og
glassfiberprodukter

Tillatelse: 04.07.1979 fra SFT

Risikoklasse*.: -

*Data fra egen database for forurensningsmyndighetene

Avvik
Følgende avvik ble påvist i forbindelse med inspeksjonen:

Avvik 1: Virksomheten har ikke forskriftsmessig håndtering av farlig avfall

a) Farlig avfall har ikke miljømessig forsvarlig lagring
Avvik fra:
- § 11-5 i avfallsforskriften
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Første ledd lyder: « Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. 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:
Et par 150 liters fat med aceton-avfall står lagret utendørs inntil husveggen. Ifølge daglig leder er dette
planlagt levert til mottak. Det er ikke tak over, eller mulighet for oppsamling ved ev. lekkasje. Fatene er
også tilgjengelige for andre siden det ikke er gjerde på området. Virksomheten har ikke fullstendig
oversikt over mengden farlig avfall.
Lagringen er også i strid med intern rutine hos virksomheten om forsvarlig håndtering og lagringssted.
b) Farlig avfall er ikke innlevert årlig til godkjent mottak
Avvik fra:
- § 11-8 i avfallsforskriften
Første ledd lyder: «Virksomhet hvor det oppstår farlig avfall, skal levere dette til den som etter § 11-6 og § 11-7
kan håndtere avfallet, eller til virksomhet utenfor Norge i henhold til reglene om grensekryssende transport av
avfall i kapittel 13. Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang pr. år. Plikten inntrer ikke før den totale mengden
farlig avfall overstiger 1 kg.»

Kommentarer:
Ifølge dokumentasjon i Avfalldeklarering.no ble det sist levert farlig avfall fra virksomheten 05.03.2015.
Det betyr at plikten til årlig innlevering ikke er overholdt.
Dette er også i strid med bedriftens interne rutine, som tilsier minst årlig innlevering av farlig avfall.

Avvik 2: Det er noen mangler ved internkontrollen

Avvik fra:
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd
a) Det mangler en dokumentert substitusjonsvurdering og dokumenterte rutiner for dette
(internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr 6 og nr 7, jf produktforskriften § 3a)
Virksomheten viste til at man hadde vurdert å bytte ut aceton med et mindre skadelig produkt,
men det kunne ikke fremlegges dokumentasjon angående substitusjonsvurderinger, eller en
rutine for hvordan dette gjøres, hvor ofte osv.
Vurdering av substitusjon for kjemikal og faremerkede stoffer som benyttes, må inngå i en
risikovurdering, jf krav til dokumentasjon av risikovurdering i internkontrollforskriften § 5 andre
ledd nr 6. Ellers er kravet til gjennomføring av substitusjonsvurderinger hjemlet i
produktforskriften § 3a.
b) Listen over sikkerhetsdatablad er ikke oppdatert
(internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr 6 )
Det var oversikt over sikkerhetsdatabladene, men det fantes også produkt på listen, og datablad,
som var tatt ut av bruk.
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For å kunne vurdere risiko i forbindelse med produktene er det viktig at oversikten over disse er
oppdatert.
c) Risikoanalysen omfatter ikke alle relevante ytre miljøforhold
(internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr 3, 6 og 7)
Den dokumenterte risikovurderingen omhandler kjemikal/farligavfall, og dette er et viktig tema.
Andre forhold som bør omtales i en risikokartlegging, er ev. utslipp til luft som støv og støy,
avrenning til grunn, overflatevann og offentlig ledningsnett. Risikoanalyseskjema er datert 29.04.14.
Rutine for hvordan risikoanalyse gjennomføres bør være mer tydelig på hvordan dette gjøres, hvem
som deltar i risikokartlegging og -vurdering, oppdatering osv. Jf krav om medvirkning fra de ansatte i
internkontrollarbeidet, internkontrollforskriftens § 5 andre ledd nr 3. Angående krav om
dokumenterte rutiner viser vi til § 5 andre ledd nr 7 i forskriften. HMS-håndboken som vi fikk
oversendt etter inspeksjonen, har særlig fokus på arbeidsmiljø.
d) Et dokumentert avvikssystem har ikke vært i bruk når det gjelder ytre miljø
(internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr 7)
Det foreligger avviksskjema, men dette har ikke vært brukt på noe som angår det ytre miljøet.
Rutinene for avviksregistrering og –behandling bør si noe om hva som f eks skal registreres når det
gjelder ytre miljø. F eks foreligger det et avvik når farlig avfall er lagret utendørs, slik som for aceton
i dette tilfelle.

Anmerkninger
Det gis ingen anmerkninger i forbindelse med tilsynet.

Andre forhold
Virksomheten opplyser at de ikke har lagringstanker for kjemikal eller farlig avfall som er av en slik
størrelse at de omfattes av reglene i forurensningsforskriften kap 18, om tanklagring av farlige kjemikalier
og farlig avfall. Det opplyses også at det ikke er oljeutskiller på anlegget.
Fylkesmannen vil som nevnt ved inspeksjonen vurdere status ang virksomhetens tillatelse etter
forurensningsloven siden denne er av eldre dato.

Inspeksjonsrapporten er fulgt av et oversendelsesbrev som er godkjent elektronisk hos Fylkesmannen i Oppland
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