Fylkesmannen i Telemark
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler, innvalgstelefon: Gunnar Djuvik, 35 58 61 67

Kontrollrapport
Kontrollrapport nr: 2009.024.I.MVATE
Saksnummer:
2009/884
Dato for kontrollen: 28.04.2009
Informasjon om kontrollert virksomhet:
Navn: Bjørge NCT AS
Postadresse: Merdeveien 4 B, 3676 Notodden

Kommune/ kommunenr.: Notodden/0807

Tilstede under kontrollen
Fra virksomheten:
Geir Otto Amundsen, adm. direktør
Marit Hefre, HMS
Hans Petter Sollid, drift

Virksomhetens org.nr.: 993 278 009
Virksomhetens telefon: 05900
Virksomhetens e-post v/kontaktperson:
marit.hefre@bjorge.no
Bransjenr. (NACE-kode):
28.5 - Overflatebehandling av metaller

Fra Fylkesmannen:
Arne Kjellsen
Gunnar Djuvik
John Mpongo Ntachombwene

Kontrollomfang
Kontrollen omfattet kun de deler av Fylkesmannens tilsynsområde som var tema ved denne aksjonen, dvs
• Håndtering av kjemikalier og av farlig avfall.
• For lukket anlegg: Sikring mot overløp og mot akutte utslipp fra prosess.
• For anlegg som ikke er lukket: Drift av renseanlegg og utslippskontroll til vann.
• Internkontroll i forhold til ytre miljø, herunder risikovurdering og rutiner.
Kontrollrapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert innenfor de nevnte kontrollerte tema.
Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket 0 avvik*, og det er gitt 2 anmerkninger*. Se nærmere omtale inne i rapporten.
Oppfølging etter kontrollen
Rapporten skal følges opp fra bedriftens side slik dette framgår av pålegg med frister i denne rapportens
oversendelsesbrev og i henhold til de forventninger fra vår side som det eventuelt er vist til i egne punkt i
kommentarene til hvert avvik.
___________________________________________________________________________
Skien
09.06.2009
Fylkesmannen i Telemark
(etter fullmakt)
* Avvik og anmerkning er definert på side 2 i rapporten

Definisjon - avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven eller forskrifter hjemlet i denne loven, eller krav og vilkår
fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.
Definisjon - anmerkning:
Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet
og som ikke omfattes av definisjonen for avvik
Informasjon om kontrollgebyr:
Fylkesmennene kan fastsette gebyrer for arbeid med tillatelser og kontroller, jf forurensingsforskriftens kapittel
39. Nærmere informasjon om forskriften: http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html
Informasjon om vedtak om tvangsmulkt:
Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi
mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven §
73 eller i produktkontrolloven § 13. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et
løpende dagsgebyr som gjelder så lenge tilbakemeldingen ikke er mottatt.
Aktuelt regelverk:
Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:
• Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften § 5
om systemets innhold og dokumentasjon.
• Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven) § 7 om plikten til å unngå forurensninger.
• Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §3 om aktsomhetsplikt og
§3a om substitusjonsplikt.
• Forskrift om begrensing i bruk av helse og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter
(produktforskriften).
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 Farlig avfall.
Se også lover og forskrifter på SFTs hjemmeside www.sft.no eller via www.regelhjelp.no.
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Kontrollen avdekket følgende forhold i form av avvik og anmerkninger innenfor de kontrollerte
tema:

Avvik:
Det er ikke gikk avvik.

Anmerkninger:
Det er gitt 2 anmerkninger.
Anmerkning 1:
Ved kontroll av restavfallcontainer utenfor produksjonslokalet ble det observert et malingsspann med
rester av mulig farlig avfall, i form av ca 1 l uherdet maling eller lignende. Det er etablert intern
løsning for mottak av farlig avfall for mellomlagring som også er i utstrakt bruk. For å unngå denne
type feildisponering forutsettes derfor at oppfølging av de interne rutinene sikres bedre, for eksempel
gjennom intern informasjon til ansatte eller til innleide utførende firma. Det bør også vurderes bedre
merking av restavfallscontainer som kort angir avfallstyper som defineres som restavfall, eventuelt å
holde denne låst dersom det er grunn til å tro at containeren brukes av andre. Vi noterer oss at
virksomheten selv vil følge hendelsen opp som avvik på interne rutiner. Vi ber om en tilbakemelding
om hvordan dette observerte forholdet er fulgt opp.
Anmerkning 2:
Farlig avfall mellomlagres i produksjonslokalet og håndteres på forsvarlig måte, men det ble konstatert
bl.a. følgende forbedringspunkt
- forbedre merking på fat på mellomlagringsområdet for henholdsvis spillolje og andre farligavfallsfraksjoner
- plassere spilloljefat på mellomlagringsområdet på pall med rist med tilstrekkelig
oppsamlingsvolum for eventuelle lekkasjer dersom disse ikke allerede er plassert på innsiden
av de eksisterende oppsamlingskantene
- merke mellomlagringsområdet med skilt for de respektive avfallsfraksjonene

Oppfølging av kontrollrapporten fra virksomheten:
Det forutsettes tilbakemelding om oppfølging av de 2 anmerkningene fra virksomhetens side
innen 01.09.2009
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