Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Miljøvernavdelingen
Vår dato

Vår referanse

18.12.2012
Arkiv nr.09/6835 Deres referanse

Senioringeniør Reidun Schei, 71258511

Br. Sætran
Sætran
6570 Smøla

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Br. Sætran
Dato for inspeksjonen: 11.09.2012
Rapportnummer: 2012.039.I.FMMR
Saksnr. hos fylkesmannen: 2009/6835
Kontaktpersoner ved kontrollen:
Fra virksomheten:
Jens Egil Sætran

Fra Fylkesmannen:
Reidun Sofie Schei

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Brødrene Sætran
under inspeksjonen 11.9.2012.
Fylkesmannen avdekket 1 avvik under inspeksjonen.
 Virksomhetens internkontroll har mangler
Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.
Vi ber Brødrene Sætran AS om
 en skriftlig bekreftelse innen 1.2.2012 på at avvikene er rettet
 en søknad om tillatelse til demontering av EE-avfall
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

14.12.2012
Dato

Reidun Sofie Schei
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
(etter fullmakt)

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift

Bakgrunnen for inspeksjonen:
Ansvarlige virksomhet (kilde: Enhetsregisteret)
Organisasjonsnr (underenhet):973242865

Eies av (org.nr): 932054175

Besøksadresse: Sætran

Telefon: 90766772

Bransjenr. (NACE-kode): 49.410 Transport på vei

E-post:

Kontrollert anlegg
Navn: Brødrene Sætran

Anleggsnr: 1573.0035.01

Kommune: Smøla

Anleggsaktivitet: avfall

Fylke: Møre og Romsdal

Risikokl.: 3

Tillatelse sist oppdatert: 2010

Saksnr: 09/6835

Det ble gjennomført den 11.09.2012 en kontroll av anlegget til Br. Sætran som mottar og mellomlagrer
farlig avfall.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
Mottakskontroll avfall
Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
Viderelevering av farlig avfall
Utslippskontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under
inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Rapporten er å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen
Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber
Br. Sætran om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 1.2.2013 på at avvikene er rettet.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med
tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3.
Dette innebærer at virksomheten skal betale 11600 i gebyr. Klima - og forurensningsdirektoratet vil
ettersende faktura med innbetalingsblankett.

Definisjoner
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel
overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og
vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:
Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke
omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik
Følgende avvik ble konstatert under fylkesmannen sin inspeksjon:

Avvik 1: Virksomhetens internkontroll har mangler.
Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5
2.ledd nr.1-8.
Forurensningsloven § 40 1.ledd.
Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

Virksomheten har ikke skriftlige prosedyrer for avviksbehandling/tilbakemelding til
avfallsprodusenten ved feil.
Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine for å redusere
risiko for uønskede hendelser i forhold til ytre miljø
Kommentar:
Det er ingen barriere som hindrer at forurenset eller oljeholdig overflate vann renner ned i sjøresipienten
som lå noen få meter fra mottaket.
Bedriften skal gjennomføre en systematisk risikoanalyse der det fokuseres på potensielle kilde til
forurensing av det ytre miljø. Utredningen skal ligge til grunn for bedriftens beredskap.

Andre forhold:
Virksomheten demonterer i noen grad EE-avfall. Dersom denne aktiviteten skal fortsette må bedriften
søke fylkesmannen om tillatelse til: Mottak, mellomlagring og demontering av farlig avfall.
Fylkesmannen trenger en angivelse av mengde EE-avfall for å gi en slik tillatelse.

