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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjon ved
Kullerud Gård AS, 07.06.2017:
Fylkesmannen avdekket 1 avvik og 0 anmerkninger:


Virksomheten mangler en miljørisikovurdering (avvik)

Kullerud gård AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 01.10.2017 på at avviket er rettet.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side [3].
Med hilsen
Jørn Georg Berg e.f.
miljøverndirektør

Monica Bernhardsen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 971829346

Eies av: 990699313

Besøksadresse: Ommangsgutua 70

Telefon: 62952200

Bransjenr. (NACE-kode): 01.479 – Annet fjørfehold

E-post:

Kontrollert anlegg
Navn: Kullerud Gård AS

Anleggsnr: 0415.0019.01

Kommune: Løten

Anleggsaktivitet: Annen aktivitet

Fylke: Hedmark

Risikoklasse: 3

Tillatelse gitt: 17.10.2007

Tillatelse sist oppdatert: 30.09.2008

2. Inspeksjonens omfang
Formålet med inspeksjonen var å vurdere om virksomheten etterlever regelverk som omfatter
virksomhetens risiko for å forurense det ytre miljø, samt rutiner for håndtering av avfall og
kjemikalier. Videre er det undersøkt om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
fungerer tilfredsstillende. Regelverket for intensiv fjørfeavl med mer enn 40 000 plasser er
endret og det var viktig å snakke litt med virksomheten om hva dette innebærer for dem.
Fylkesmannen har blant annet undersøkt:







Utslipp til vann og luft
Håndtering, lagring og levering av evt. farlig avfall
Håndtering av kjemikalier, rutiner for substitusjon
Påvirkning av støy og lukt på omgivelsene
Kartlegging og vurdering av risiko for å forurense ytre miljø
Rutiner for registrering og behandling av uønskede hendelser (avviksbehandling)

Denne 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
Kullerud Gård AS plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten.. Vi
ber om en skriftlig redegjørelse for tiltak og oppfølging av det påpekte avviket innen
01.10.2017.
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Dersom et avvik ikke kan lukkes eller et tiltak ikke kan avsluttes innen fristen, må det
utarbeides en plan for videre framdrift.
Klageadgang
Pålegget om er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 7. Avgjørelsen kan påklages til
Miljødirektoratet innen tre uker etter at rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig,
begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

4. Gebyr for inspeksjonen
Virksomheten er ved denne inspeksjonen plassert i gebyrsats 3 (En sats lavere enn gitt i
Fylkesmannens varselbrev datert 23.5.2017). Dette betyr at dere skal betale kr 14600 i gebyr
for den gjennomførte inspeksjonen. Gebyrsats følger av Fylkesmannens tidsbruk ved tilsynet
og satsene er hentet fra forurensningsforskriften § 39-7. Faktura med innbetalingsblankett vil
bli oversendt fra Miljødirektoratet.
Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-7 om gebyr for tilsyn av inntil
en dags varighet i virksomheter. Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til
Miljødirektoratet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra rapporten er mottatt.
Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.
Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr
til statskassen

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på
www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).
Kopi av rapporten sendes også til:
 Løten kommune

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1:
Virksomheten mangler en miljørisikovurdering.
Avvik fra:
Utslippstillatelsen av 30.9.2008 og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), § 5, 2. ledd, pkt 6.
Kommentarer:
Kartlegging, analyse og vurdering av risikoforhold er grunnleggende og sentrale
elementer i internkontrollen (se Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, pkt.6). Det må
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foretas en helhetlig kartlegging av risikoforhold som omhandler risiko for ytre miljø.
Risiko innenfor HMS-området utrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensen av
uønskede hendelser/tilstander for mennesker, natur og materielle verdier. Risikoen må
graderes for å kunne vurdere hva som er akseptabel risiko og hvor det er nødvendig å
gjøre tiltak. For å få hjelp i utarbeidelsen av en risikovurdering finnes det mange
eksempler på internett og dersom dere er knyttet til en bransjeforening vil de ofte være
behjelpelige med hvordan en risikovurdering skal utformes.
Aktuelle temaer når det gjelder ytre miljø kan være, men er ikke begrenset til kjemikalier,
fare for utslipp, håndtering av farlig avfall, oljetanker, utslipp til resipienter, utslipp til
luft, støy og lukt. Dere må gjøre en vurdering av hva som er risikofaktorene ved deres
virksomhet i deres lokale miljø.

7. Andre forhold
Endringer i regelverk for virksomheten:
EUs industriutslippsdirektiv (IED-direktivet) er tatt inn i EØS-avtalen. Som følge av
disse endringene har det kommet en oppdatering av forurensningsforskriften og
avfallsforskriften. Endringene trådte i kraft 1. august 2016. Direktivet skjerper prinsippet
om bruk av best tilgjengelige teknikker (BAT) ved at det er vedtatt forpliktende
bransjespesifikke krav basert på BAT-konklusjonene.
Kullerud Gård AS inngår i IED-direktivet med bakgrunn i at dere har intensiv fjørfeavl med
mer enn 40 000 plasser til fjørfe, jf. forurensningsforskriften 36-1, vedlegg 1 pkt 6.6 a)
Det er vedtatt nye BAT-konklusjoner for intensiv fjørfeavl. De vedtatte BAT-konklusjonene
må innarbeides i utslippstillatelsen til Kullerud Gård senest 4 år etter at de har trådt i kraft.
Dette ble diskutert ved tilsynet og det bestemt at vi tar et møte om dette i 2018/2019 og
deretter reviderer utslipptillatelsen slik at de nye kravene blir lagt inn. Virksomheten fikk et
eksemplar av de nye BAT-konklusjonene for å kunne se nærmere på dette. Fylkesmannen vil
ta kontakt og avtale nærmere tidspunkt for møte. Virksomheten virket noe usikker på hva som
BAT for fjørfeavl i dag og det blir viktig å sette seg inn i dette ved revidering av tillatelsen.
Generell informasjon om virksomheten:












Antall ansatte: 7 faste + eierne + 1 sesongarbeider
Ca. produksjon: 320 000 ved 5 innsett
Ved vask: dyra fjernes, gjødsla kjøres bort, bruker vann til å vaske og deretter blir
kyllinghusene desinfisert
Har tørt strø som fører til lav tråputescore
Har ingen mellomlagring av gjødsel
Vaskevann samles opp og sedimenteres før vannet benyttes på jordene. Vi legger til
grunn at Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav følges.
Ved vasking av egg brukes et eggvaskemiddel (America) som har høy pH (10-11)
Har ikke mottatt noen naboklager
Har utført analyse av ammoniakk-konsentrasjon som er tilnærmet 0 ppm.
Har et oljefyringsanlegg på ca 190 kW
Har nedgravde glassfibertanker for olje som er godkjent av brannvesenet.
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8. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for kontrollen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
 Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre
produkter korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
 Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av
betydning for helse/miljø/sikkerhet
 Utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Hedmark, datert 30.9.2008
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