Fylkesmannen i Oppland
Miljøvernavdelingen

Kontrollrapport Eidsiva Bioenergi AS, Gjøvik
Saksnummer: 2017/5322

Dato for kontrollen: 22.08.2017

Rapporten sendt: 05.09.2017

Informasjon om kontrollert virksomhet
Navn:
Eidsiva Bioenergi AS

Virksomhetens org.nr.:
992 284 412
eies av 980 258 265
Virksomhetens telefon / e-post:
480 92 200 / bioenergi@eidsivaenergi.no

Postadresse:
Postboks 64
2801 Gjøvik

Kommune:
Gjøvik

Besøksadresse:
Kallerudlia 9,
2818 Gjøvik

Til stede ved tilsynet
Fra bedriften:
Marit Storvik
Jørn Erik Simonsen
Bjørn Rolijordet
Espen Tveit
Lars Kleppe

Leder drift og teknologi
Leder råstoff og logistikk
Driftsleder
Driftsleder
Driftskoordinator

Fra Fylkesmannen:
Stein Egil Granli

Bakgrunn

Kontrollen ved Eidsiva Bioenergi AS sitt anlegg for forbrenning av returtrevirke i Kallerudlia på Gjøvik ble
gjennomført som frekvensbasert tilsyn der miljømyndigheten vurderer bedriftens overholdelse av miljøkrav
fastsatt i gjeldende utslippstillatelse og øvrig miljøregelverk. Hovedtema for kontrollen var oppfølging av
utslippstillatelser etter forurensningsloven:
-

Tillatelse etter forurensningsloven - Eidsiva Bioenergi AS - Forbrenningsanlegg for fjernvarme i Kallerudlia 9,
Gjøvik. Tillatelsen er datert 07.04.2016

Øvrige tema som ble kontrollert var bedriftens anlegg for forbrenning av rene brensler, som er regulert gjennom
selvbærende krav i forurensningsforskriftens kap. 27, og bedriftens etterlevelse av krav i
internkontrollforskriftens § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til
dokumentasjon.
Tilsynet var avklart med bedriften på forhånd.

Resultater fra tilsynet

Rapporten beskriver funn som ble presentert for bedriften under oppsummering fra tilsynet. Fylkesmannen
avdekte ingen avvik, men det ble gitt tre anmerkninger.
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at
rapporten er mottatt.

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens arbeid med ytre miljø eller
internkontrolloppfølging, men beskriver situasjonen for de kontrollerte punktene under tidspunktet for tilsynet.
Følgende faktaark fra Miljødirektoratet ble delt ut under kontrollen:

M-297/2015 Gebyr ved kontroll

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal, jf. offentlighetsloven.

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 tillatelser og dispensasjoner.

Anmerkning

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, og som ikke
omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold

Forhold som kom fram under inspeksjonen og som det kan være nyttig for bedriften og saksbehandlere å kjenne
til. Her kan også inngå kommentarer til tema som har vært fremme under inspeksjonen, men der det ikke er gitt
avvik eller anmerkninger.

Kontrollgebyr for virksomhet uten tillatelse

Det er innført gebyr for forurensningsmyndighetens arbeid med tilsyn og saksbehandling, jf.
forurensningsforskriften § 39-3, og § 39-7 om gebyr for tilsyn av inntil en dags varighet i virksomheter.
Fylkesmannen varsler at det skal betales en gebyrsats på kr 14 600,- for kontrollen, med henvisning til § 39-7
sats 3.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_12#KAPITTEL_12
Eventuelle merknader til varslet gebyrsats kan sendes Fylkesmannen innen 14 dager, jf. § 16 i forvaltningsloven.
Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Avvik
Det ble ikke gitt avvik under kontrollen.

Anmerkninger
Anmerkning 1

Bedriften har ikke meldt inn 2 MW pelletskjel i hht bestemmelsene i forurensningslovens kapittel 27.
Kommentar

2

Forbrenningsanlegg/fyringsenheter basert på rene brensler med nominell tilført termisk effekt fra 1 og inntil 50
MW omfattes av og reguleres gjennom selvbærende krav i forurensningsforskriften kapittel 27.
Meldeplikten er fastsatt i forskriftens § 27-8. I god tid før en virksomhet som omfattes av kapittel 27 starter opp,
eller det foretas endringer/utvidelser av en virksomhet, skal den ansvarlige sende melding til
forurensningsmyndigheten med opplysninger om virksomheten.
Meldingen skal omfatte opplysninger om hva slags virksomhet som skal etableres/endres, størrelsen på
virksomheten, planlagt driftstid og andre opplysninger som kan være relevante.

Anmerkning 2

Beskrivelser for akseptkriterier i forbindelse med risikovurderinger er mangelfulle.
Kommentar
I forbindelse med risikokartlegging på anlegget har bedriften kartlagt en rekke ulike forhold, men det følger ikke
med en nærmere beskrivelse for hvordan bedriften definerer sine akseptkriterier. Det er heller ikke klart hva
bedriften definerer som akseptabel risiko for ulike forhold.

Anmerkning 3

Miljørisikoanalyse er mangelfull med hensyn kartlegging av uønskede hendelser som kan påvirke ytre miljø og
hvilken miljøkonsekvens de ulike hendelsene har.
Kommentar
Det er utarbeidet en risikokartlegging av forhold ved bedriften og aktiviteter ved anlegget, men det er i liten
grad gjort vurderinger av miljøkonsekvens og miljørisiko ved ulike scenarier. Bedriften har krav om å foreta
miljørisikoanalyse av sin virksomhet, noe som innebærer at risiko og sannsynlig konsekvens ved ulike hendelser
skal kartlegges og gjøres kjent for de ansatte slik at mulig miljøskade kan forhindres så langt det er mulig.

Andre forhold

Eidsiva Bioenergi AS har bestilt utslippsmåling for oljekjeler og pelletskjel i oktober 2017. Det er ønskelig at
måleresultatene blir oversendt til Fylkesmannen i Oppland når disse foreligger, bl.a. siden kontrollen også
omfattet utslipp fra anlegg for rene brensler.
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