INSPEKSJONSRAPPORT

HILLESVÅG ULLVAREFABR AS
Leknesvegen 259
5915 Hjelmås

Oslo, 16. mars 2017

Deres ref.:
Arlid Myhr

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2016/2101
Saksbehandler:
Thor Jostein Dahlstrøm

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hillesvåg Ullvarefabrikk
A.S
Kontrollnummer: 2017.064.I.miljodir
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Arlid Myhr

Fra Miljødirektoratet:
Thor Jostein Dahlstrøm
Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Ole Stian Bockelie

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hillesvåg Ullvarefabrikk A.S den 14. mars
2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to
uker etter at rapporten er mottatt.
Miljødirektoratet avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning under inspeksjonen.
Avvik:


Virksomhetens system for forebyggende vedlikehold har mangler

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
17. mars 2017

Thor Jostein Dahlstrøm

Einar Knutsen
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kontrollør
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 Fylkesmannen i Hordaland ved miljøvernavdelingen
 Lindås kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: HILLESVÅG ULLVAREFABR AS
Organisasjonsnr.: 971706198

Eies av: 812675192

Bransjenr. (NACE-kode): 13.100 - Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer

Kontrollert enhet
Navn: Hillesvåg Ullvarefabrikk A.S

Anleggsnr.:

1263.0014.01

Kommune: Lindås

Fylke: Hordaland

Anleggsaktivitet: Tekstil-, skinn- og tauprodukter
Tillatelse gitt: 12. januar 2012

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon av tekstilbransjen.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av Forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Miljørisikovurderinger
 Utslipp til vann
 Måleprogram






Avfallshåndtering
Kjemikalier og REACH
REACH
Vedlikeholdsprogram

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.
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.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Hillesvåg Ullvarefabrikk A.S plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.
Miljødirektoratet forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med
krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.
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Vi anser med dette oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Gebyr for inspeksjonen
Hillesvåg Ullvarefabrikk AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. Muntlig varsel under
inspeksjonen 14. mars 2017). Dette betyr at dere skal betale kr. 16 600,- i gebyr for revisjonen.
Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-7 om gebyr for
tilsyn av inntil en dags varighet.
Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf. forvaltningsloven § 28).
Klagefristen er tre uker fra 17. mars 2017. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via
Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på
www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomhetens system for forebyggende vedlikehold har mangler
Avvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Hillesvåg Ullvarefabrikk, datert 12.01.2012
(tillatelsen) punkt 2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
§5 annet ledd punkt 7
Kommentarer:
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning.
Virksomhetens system og rutiner for slikt vedlikehold skal være dokumentert.
Under tilsynet beskrev virksomheten flere vedlikeholdsoperasjoner dere gjennomfører, og det ble
fremvist en skriftlig rutine for forebyggende vedlikehold. Rutinen var imidlertid mangelfull.
Virksomhetens skriftlige rutine for vedlikehold beskrev ikke hvordan funksjonstesting og vedlikehold
av utstyret skal gjennomføres, eller frekvensen for disse aktivitetene. Rutinen beskrev heller ikke
alt utslippskritisk utstyr, og for eksempel rørsystem tilknyttet dieseltanken, og virksomhetens
vannprøvetaker manglet.

7. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
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8. Andre forhold
Det står en dieseltank på virksomhetens eiendommen som trolig vil være underlagt
forurensningsforskriften kapittel 18. Virksomheten mente tanken skulle være 10,3m3.
Miljødirektoratet informerte om at det i så fall vil være plikt til å ha bygget
oppsamlingsarrangement for tanken innen 2019.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:







Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter
(produktforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften)
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