Fylkesmannen i Møre og Romsdal

HORDAFOR AS
SALTHELLA
5397 Bekkjarvik

Molde, 08.06.2017

Deres ref.:
Ole Martin Nedal

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2012/2390
Saksbehandler:
Reidun Sofie Schei

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hordafor AS avd.
Averøy
Kontrollnummer: 2017.005.U.FMMR
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Ole Martin Nedal
Andre deltagere fra virksomheten:
Signe Svindland
Martin Mjøs-Haugland

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Reidun Sofie Schei
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Møre
og Romsdal:
Magnus Tornes

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hordafor AS avd. Averøy
(Hordafor AS avd. Averøy) den 07.06.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi
ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Avvik:



Internkontrollen har mangler
Forebyggende tiltak for tankanlegget er mangelfult dokumentert

Anmerkninger:

Den årlige beredsskapsøvingen inneholder ikke pumping fra
oppsamlingsbasseng til uhellstank
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postadresse: Postboks 2520, 6404 Molde
Besøksadresse: Julsundveien 9, 6404 Molde Telefon: 71 25 84 00 Org. nr.: 974 764 067
E-post: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
08.06.2017

Reidun Sofie Schei

dato

kontrollør

Anne Melbø

Fagansvarlig
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi av rapporten sendes til:
 Averøy kommune
 Beboere på Hasseløy ved Torleif Kleven
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: HORDAFOR AS
Organisasjonsnr.: 972590916

Eies av: 934517199

Bransjenr. (NACE-kode): 10.910 - Produksjon av fôrvarer til husdyrhold

Kontrollert enhet
Navn:

Hordafor AS avd. Averøy

Anleggsnr.: 1554.0060.01

Kommune: Averøy

Fylke: Møre og Romsdal

Anleggsaktivitet: Fôrproduksjon
Tillatelse gitt: 28.10.2015

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp
melding om spesielle hendelser.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Utslipp til vann
 Avfall
 Staus tiltak etter akuttutslipp
12.10.2016




Lukking av avvik fra kontroll
8.6.2016
Egenkontrollrapportering

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
Hordafor AS avd. Averøy plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne
rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Hordafor AS avd. Averøy
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innen 1.september 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er
rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/Reidun Sofie Schei.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik
Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf.
forurensningsloven § 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at
avvikene er rettet innen 15. september 2017. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke
har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om
tvangsmulkt ble fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 20 000,-.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes
til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 29. mai
2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med
§ 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser,
gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter
etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Hordafor AS avd. Averøy bli ilagt et
gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.
Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få
tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen . Vi viser forøvrig til
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr
til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven.
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men
sendes via Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Fylkesmannen vil vurdere endring av
vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell
klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn.
Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentleglova).
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7. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Internkontrollen har mangler
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 4 og § 5. 2 ledd punkt 1, 4, 6, 7 og 8.
Tillatelse av 28. oktober 2015 punktene 10, 11 og 13.
Kommentarer:
Virksomheten har ikke implementert en systematisk internkontroll med hensyn til ytre
miljø.
Under tilsynet kom det fram at virksomheten mangler konkrete og etterprøvbare mål for
ytre miljø med tilhørende handlingsplaner. Virksomheten mangler en skriftlig
dokumentert lukthåndteringsplan med hensyn til ytre miljø/naboklager.
Virksomheten har ikke levert en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik fra
kontrollen i 2016 er lukket.
Virksomheten har ingen rutine for årlig egenkontrollrapportering på Altinn.

Avvik 2
Forebyggende tiltak for tankanlegget er mangelfult dokumentert
Avvik fra:
Tillatelse av 28. oktober 2015 punkt 10.2
Kommentarer:
Virksomheten skal ha gjennomført en risikovurdering med tilhørende tiltaksplan for
tanklagring av ensilasje. Det skal foreligge rutiner som tilfredsstiller § 18.6 i
forurensningsforskriften.
Under tilsynet kom det fram at § 18-6 verken var implementert i vedlikeholdssystemet
eller i internkontrollen.

8. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Den årlige beredsskapsøvingen inneholder ikke pumping fra oppsamlingsbasseng til
uhellstank
Kommentarer:
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Virksomheten har en skriftlig prosedyre for å pumpe ensilasje i oppsamlingsbassenget til
tank. Denne rutinen burde inngå i den årlige beredskapsøvingen virksomheten er pålagt
å gjennomføre.

9. Andre forhold
Akuttutslippet den 12.10.2016 ble gjennomgått under tilsynet. Årsaken var menneskelig
svikt.

10. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:






Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet

11. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/infoark utdelt:
 Avfallsdeklarering.no (M421/2015)
 Farlig avfall fra virksomheter (TA-2945)
 Forventninger til virksomheters utslippskontroll (TA-2748)
 Gebyr ved kontroll (TA-2608)
 Håndtering av farlig avfall (M284)
 Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (M285)
 Substitusjonsplikten (M104)
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