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Rapport etter Fylkesmannens tilsyn 30. november 2016 ved Steni AS,
Lardal kommune
Resultater
Denne rapporten omhandler funn som er konstatert etter kontroll av Steni AS 30. november 2016,
men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker
etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen avdekket tre avvik under tilsynet:

Avvik 1
Substitusjonsvurderinger for kjemikalier er ikke dokumentert

Avvik 2
Lagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik 3
Risikovurderinger for ytre miljø mangler
Avvikene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at
Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende en skriftlig bekreftelse på at
avvikene er rettet opp, og dokumentere at tiltak er gjennomført. Frist for skriftlig tilbakemelding
er 31. mars 2017.
Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen
Fred Marius Svendsen
fagsjef, forurensning

Berit Løkken
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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1.

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet):
973 251 732
Besøksadresse:
Lågendalsveien 2633, 3277 Steinsholt
Kommune/kommunenr.:
Lardal / 0728
Anleggsaktivitet:
Produksjon av byggevarer av plast

2.

Eies av:
918 150 145
Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode):
22.230
Anleggsnummer:
0728.0007.01

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten:
Frode Jenssen, Anne-Gry Allum, Airi Lillevere, Lars
Nerli og Jan Åge Søderlind

Fra Fylkesmannen:
Berit Løkken og Fred Marius
Svendsen

3.

Bakgrunn for inspeksjonen
Fylkesmannens tilsyn er en del av en landsomfattende kontrollaksjon overfor
plastvareprodusenter, og skjer i samarbeid med Miljødirektoratet. Hensikten med aksjonen er å få
bedre oversikt over bransjen og hvilke miljøutfordringer som finnes, og at bransjen selv får økt
bevissthet om miljøregelverket.

4.

Inspeksjonstema

Følgende hovedtema ble kontrollert:
 Kjemikalier og miljøgifter
 Avfallshåndtering
 Utslipp til omgivelsene
 Internkontroll

5.

Definisjoner

Avvik:
Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning:
Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø
og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Andre forhold:
Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og
saksbehandlere 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.

6.






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)
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Tillatelse av 26. juni 2013 gitt Steni AS i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finnes på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no.

7.

Gebyr for tilsynet

Fylkesmannen varsler at vi vil fatte vedtak om gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften §
39-7.
Gebyrets størrelse skal gjenspeile myndighetenes ressursbruk med kontrollen. Vi varsler her at vi
vurderer å benytte sats 3 (for 2016) som tilsvarer kr 12 500. Dere kan kommentere dette varselet
om gebyr innen to uker etter at det er mottatt.

8.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentleglova.

9.

Om virksomheten

Virksomheten produserer ulike typer fasadeplater av glassfiberarmert polymerkompositt. Viktigste
råvarer er polyester, styren, stein, glassfiber og akryllakk.

10.

Avvik

Vi fant følgende avvik under kontrollen:
Avvik 1:

Substitusjonsvurderinger for kjemikalier er ikke dokumentert

Avvik fra:

Produktkontrolloven § 3 a (substitusjonsplikt)
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 (rutiner)

Fylkesmannens observasjoner og kommentarer
Virksomheten gjennomfører substitusjonsvurderinger årlig, men vurderingene dokumenteres ikke.
Internkontrollen skal sikre at slike vurderinger gjennomføres. Skriftlige rutiner for
substitusjonsvurderinger av kjemikalier, og dokumentasjon på gjennomførte vurderinger, skal
inngå i internkontrollsystemet.

Avvik 2:

Lagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5 (forsvarlig oppbevaring av farlig avfall)

Fylkesmannens observasjoner og kommentarer
En betydelig mengde fat merket med «farlig avfall» ble lagret utendørs langs en intern vei. Fra
lagringsplassen var det svak helning mot terreng og avstanden til terreng var bare få meter. Ved et
transportuhell og/eller ved annen skade på emballasjen er det betydelig fare for at et uhell kan
medføre forurensing.
Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte, og lagringsplassen skal være innrettet slik at
fare for forurensing unngås.
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Avvik 3:

Risikovurderinger for ytre miljø mangler

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 (kartlegge farer og problemer og vurdere
risiko)

Fylkesmannens observasjoner og kommentarer
Virksomheten har et internkontrollsystem hvor blant annet risikovurderinger for kjemikalier og
andre tema inngår. Det finnes imidlertid ikke risikovurderinger for temaet ytre miljø.
Internkontrollen skal innebære at farer og problemer kartlegges, og at det gjennomføres
risikovurderinger på bakgrunn av kartleggingen, også for temaet ytre miljø. Kartleggingen og
risikovurderingene skal dokumenteres skriftlig.

11.

Andre forhold

I Fylkesmannens tilbakemelding datert 30. mai 2016 på bedriftens egenrapport for 2015 ble det
påpekt et avvik fra utslippstillatelsen når det gjaldt utslipp til luft. Vi har forstått det slik at dette
skyldes et misforhold mellom informasjon i søknaden og faktiske forhold. Vi ber dere om å sende
inn søknad om endring av tillatelsen på dette punktet.
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