Klima- og forurensningsdirektoratet
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96
Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@klif.no
Internett: www.klif.no

2012.030.I.KLIF
Umicore Norway AS
Postboks 1281
3254 Larvik

Inspeksjon ved Umicore Norway AS
Dato for inspeksjonen: 22.11.2012
Rapportnummer: 2012.030.I.KLIF
Saksnr.: 2011/199
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Terje Evang Larsen
Elisabeth Bekkevold
Ole Edvard Hjortland
Georg Nordal

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Håkon Oen
Ole Stian Bockelie

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatene som ble presentert hos Umicore Norway AS under
oppsummeringen av inspeksjonen 22.11.2012. Rapporten er å anse som endelig dersom vi
ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket ingen avvik og tre anmerkninger under
inspeksjonen.
Vi anser oppfølgingen etter denne inspeksjonen som avsluttet
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1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 974090368

Eies av: 967337897

Besøksadresse: Umicore Norway AS

Telefon: 33 18 09 50

Bransjenr. (NACE-kode): 24.430 - Produksjon av bly, sink og tinn E-post: terje.larsen@umicore.com
Virksomheten er:
Produsent

Kontrollert anlegg
Navn: Umicore Norway AS – Larvik

Anleggsnr: 0709.0033.01

Kommune: Larvik

Anleggsaktivitet: Metallurgisk industri

Fylke: Vestfold

Risikoklasse: 2

Tillatelse gitt: 18.02.1998

Tillatelse sist oppdatert: 10.11.2006

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven samt forskrift om tiltak for å forebygge og begrense
konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer
(storulykkeforskriften). Klima- og forurensningsdirektoratet(Klif) hadde oppgaven med
inspeksjon ved Umicore Norway AS i 2012 etter fordeling av tilsynene i
Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften.
Inspeksjonstema




internkontroll
risikovurdering
utslippskontroll





storulykke, bl.a. styring av endringer
og overvåking av
internkontrollsystemet
tillatelse
vedlikehold

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
Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket ingen avvik under inspeksjonen. Vi anser derfor
oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

Inspeksjonsrapport 2012.030.I.KLIF

Side 2 av 4

Side 3 av 4

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Umicore
Norway AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2. Dette betyr at dere skal betale kr. 15 000,- i
gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura.
Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om
innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets
postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova).
Kopi av rapporten sendes også til:
 Fylkesmannen i Vestfold, ved miljøvernavdelingen

6. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1 Virksomhetens internkontrollsystem kan forbedres
Kommentar:
Umicore Norway AS sitt internkontrollsystem kan forbedres på enkelte punkter.
 Virksomheten har en prosedyre for når det skal gjøres risikovurderinger. Prosedyren
beskriver ikke at det skal gjøres risikovurdering ved organisatoriske endringer av
virksomheten.
 Virksomheten har prosedyrer for gjennomføring av risikovurderinger for de fleste HMSområdene, men de mangler en prosedyre for gjennomføring av risikovurdering for ytre
miljø. Virksomheten opplyser at de har prosedyre for fastlegging av miljøaspekter jf.
kravene i NS-ISO 14001 og at de ved dette arbeidet også vurderer miljørisiko.
 Virksomheten har et elektronisk avvikssystem som ser ut til å fungere godt. Vi vil påpeke
at funn/forbedringspunkter etter interne øvelser, og oppfølgingspunkter etter ledelsens
gjennomgang bør legges inn i avvikssystemet for å få samlet alle avvik og
forbedringspunkter i et felles system.

Anmerkning 2 Virksomheten har ikke kartlagt sitt utslipp via overvann
Kommentar:
Umicore Norway AS disponerer et utendørs område med asfaltdekke med kummer og rørsystem
som er koblet på kommunens avløpsnett. Virksomheten lagrer noe produkt og metallavfall i
lukkede beholdere på området. Virksomheten har ikke kartlagt vannmengde, konsentrasjon av
metaller/kjemikalier og totalt utslipp via dreneringskummene.
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Anmerkning 3 Virksomhetens vedlikeholdssystem kan forbedres
Kommentar:
Virksomheten har et papirbasert vedlikeholdssystem. Klif anbefaler Umicore Norway AS å
vurdere å innføre et elektronisk vedlikeholdssystem for å få en bedre oversikt over virksomhetens
vedlikehold.

7. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter
 Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i
virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)
 virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av
betydning for helse/miljø/sikkerhet
 tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klima- og forurensningsdirektoratet
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