Fylkesmannen i Finnmark /
Finnmárkku Fylkkamánni

KIRKENES FERDIGBETONG AS AVD KIRKENES
Fyllingsveien 15
9900 Kirkenes

Vadsø, 18. juli 2017

Deres ref.:
Terje Jakola

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2017/2973
Saksbehandler:
Jørgen Remmen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Kirkenes
Ferdigbetong AS, avd Kirkenes
Kontrollnummer: 2017.003.I.FMFI
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Terje Jakola, daglig leder

Fra Fylkesmannen i Finnmark:
Magnus Jakola-Fjeld
Jørgen Remmen

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Kirkenes Ferdigbetong AS, avd
Kirkenes den 12.07.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Finnmark avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.
Avvik:




Miljørisikovurdering
Utslippskontroll
Deklarasjonsskjema for farlig avfall

Anmerkninger:

Bruk og kjennskap til avvikssystemet
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: KIRKENES FERDIGBETONG AS AVD KIRKENES
Organisasjonsnr.: 973047442

Eies av: 971183918

Bransjenr. (NACE-kode): 23.630 - Produksjon av ferdigblandet betong

Kontrollert enhet
Navn:

Kirkenes Ferdigbetong AS, avd Kirkenes

Anleggsnr.: 2030.0089.01

Kommune: Sør-Varanger

Fylke: Finnmark

Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk
Tillatelse gitt: 5. september 2012

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte
industritilsyn for i år.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Utslipp til luft
 Utslipp til vann




Avfall
Støy

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
Kirkenes Ferdigbetong AS, avd Kirkenes plikter snarest å rette opp de avvik som er
beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må
Kirkenes Ferdigbetong AS, avd Kirkenes innen 1. november 2017 sende en skriftlig
redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmfipostmottak@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Finnmark v/Jørgen Remmen.

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 1. november 2017. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke
har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 2 uker etter at vedtaket om
tvangsmulkt ble fattet.
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 10 000,-.
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes
til Fylkesmannen i Finnmark 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 10. juli
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 Kirkenes Ferdigbetong AS, avd
Kirkenes 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 Finnmark. 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 Finnmark (jf. offentleglova).
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7. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Miljørisikovurdering
Avvik fra:
Avvik fra Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd pkt. 6. Internkontroll innebærer at
virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunnen vurdere risiko,
samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
Kommentarer:
Bedriften har ikke risikovurdert avfallshåndtering og utslipp med hensyn til ytre miljø.

Avvik 2
Utslippskontroll
Avvik fra:
Avvik fra utslippstillatelsen vilkår 4 - Utslipp og overvåkning, og Forurensningsloven § 7.
Plikt til å unngå forurensning.
Kommentarer:
Bedriften kunne ikke fremlegge overvåkningsprogram for utslipp av vann under tilsynet.
Videre har ikke Kirkenes Ferdigbetong AS utført prøvetakinger etter vilkår 4.2 i
tillatelsen. Uten prøvetaking kan ikke bedriften vite om de drifter i tråd med tillatelsen
eller ikke.
Avvik 3
Deklarasjonsskjema for farlig avfall
Avvik fra:
Avvik fra Avfallsforskriften § 11-8 siste ledd, Den som har leveringsplikt, skal ha skriftlig
dokumentasjon om hvor det farlige avfallet er levert. Dokumentasjonen skal oppbevares i
minst tre år.
Og § 11-12, Virksomhet som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelig opplysninger om
avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet
kan skje på en forsvarlig måte ...
Kommentarer:
Det kunne under tilsynet ikke skriftlig dokumenteres hvor, når og hvor mye farlig avfall
som var levert. Det kunne ikke framvises deklarasjonsskjema på papir eller på nett. Det
ble oppgitt at næringsavfall ble levert til ØFAS som gjorde en vurdering av fraksjoner.
Oljerester ble levert Perpetuum.

8. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
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Anmerkning 1
Bruk og kjennskap til avvikssystemet
Kommentarer:
Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd pkt. 7. Internkontroll innebærer at virksomheten
skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav
fastsatt i eller i medhold av helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen.
Det er i korrespondanse etter tilsynet vist til et avvikssystem, men under tilsynet fikk vi
inntrykk av at det ikke var godt kjent i bedriften og ikke brukt. Det er en forutsetning at
alle ansatte vet om avvikssystemet og at det blir brukt slik at man kan avdekke, rette
opp og forebygge overtredelser av krav i HMS-lovgivningen.

9. 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 Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:




Sikkerhetsdatablad på kjemikalier
Internkontrollhåndbok
Ledelsessystem for kvalitet og HMS – Ølen Betong gruppen, avviksbehandling
m.m.

10. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
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